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ČO VŠETKO V BUDÚCICH ČÍSLACH

Miroslav
Vepy

Vážené kolegyne, vážení kolegovia,
dnes je takmer presne 18 rokov od vzniku našej spoločnosti
NAD-RESS Senica, a.s. (3. 9. 1997). V tomto období, keď
sme vznikli transformáciou po privatizácií NAD, š. p. Senica,
určite sme nevideli všetko do budúcnosti, ale naše dva
ciele sme videli presne. Prvý bol, že chceme vybudovať
silnú dopravnú spoločnosť, ktorá bude nielen regionálnou
firmou, a druhým, myslím si, že ešte dôležitejším cieľom bolo
vybudovať serióznu firmu so silným vzťahom k tradíciám
a hodnotám medziľudských a medziobchodných vzťahov.
Preto sme zvolili taktiku dôvery voči našim kolegom, voči
našim partnerom. A tak si dovolím povedať, dnes, keď aj naša
spoločná firma je na prahu dospelosti, ÁNO. Áno, urobili sme
to najlepšie rozhodnutie, aké môže niekto v podnikaní urobiť.
Sme na to všetci patrične hrdí a naozaj zo srdca vám všetkým
chcem aj takto poďakovať za vašu trpezlivosť, za vašu ochotu
niekedy zniesť aj ťažké rozhodnutia a troška kriku, ale hlavne
vám chcem poďakovať za to, že ste s nami. Že spolu tvoríme
JEDEN TÍM, silný tím NAD-RESS Senica. Tak sme to chceli,
tak to teraz máme, tak nás všetci vnímajú a verím, že spoločne
nás vždy budú všetci takto vnímať. Ešte raz vám úprimne
ďakujem.
Spoločne sme vybudovali firmu, ktorá vzrástla z pôvodných
46 prevádzkyschopných vozidiel na dnešných takmer 200

moderných vozidiel. Ktorá zvýšila počet zamestnancov
z počtu 96 na dnešný stav takmer 280 zamestnancov. Firmu,
ktorá dnes patrí k lídrom dopravy nielen v našom regióne, ale
na celom Slovensku. Toto všetko sme dokázali bez akejkoľvek
cudzej pomoci, bez akýchkoľvek dotácií a daňových úľav. Toto
všetko sme dokázali preto, lebo sme mali jasný cieľ. Cieľ nie
byť najväčší, ale cieľ byť najlepší. A vlastne my to vieme od
začiatku, veď to máme napísané všade: ...MY VIEME AKO!
Aj dnešný deň, keď sme sa stretli na prvom spoločnom
Dni otvorených kamiónov našej spoločnosti, hovorí o tomto
všetkom. Aj tieto noviny, ktoré budú vychádzať minimálne
2-3-krát ročne sú svedkom toho, že sa meníme. Ešte viac
chceme povedať, že sme tu, a že sme firma, ktorá si váži
svojich zamestnancov. Aj preto je september 2015 začiatkom
ďalších, verím, že pre vás prospešných zmien.
Dovoľte mi ešte raz, naozaj čo najsrdečnejšie vám poďakovať
za vašu trpezlivosť, ochotu a hlavne snahu ísť s nami dopredu.
Verím, že aj naďalej to bude tak, a že naše tradičné hodnoty
– česť, úprimnosť a lojalita nás udržia na ceste, kde sme. Na
ceste za ešte väčšou stabilitou a za ďalším rozvojom našej
spoločnej firmy NAD-RESS Senica, a.s.
Miroslav Vepy,
predseda predstavenstva

Naše noviny sú o našej firme – pohľad
na firemný život zvnútra. Svoj priestor
dostane každé oddelenie – od technického cez obchodné až po ekonomické.
Priestor dostanú všetky úseky i všetci
jednotlivci, ktorí prejavia záujem niečo
napísať pre ostatných. Budeme sa venovať
výkonom firmy ako celku, prepravným,
obchodným, ekonomickým, ale aj výkonom
„osobným“, špeciálne vás – našich vodičov. Budeme písať o súťažiach, ktoré
prebiehajú a vypisovať nové. Napíšeme
o tom, ako sme postupne rástli a vyrástli
za osemnásť rokov našej existencie. Toto
číslo, ktoré držíte v rukách, je prvé. Budú
nasledovať ďalšie. V tom najbližšom čísle
novín NADRESÁČIK popri inom nájdete
aj REPORTÁŽ Z DŇA OTVORENÝCH
KAMIÓNOV alebo rozhovor s obchodným
riaditeľom PAVLOM KOSÍKOM.
Redakčná rada
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Predstavujeme vám
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CESTA, KTOROU SME SA VYDALI,
Ing. Pavol Cibulka zastáva v spoločnosti NAD-RESS Senica, a.s., funkciu
technického riaditeľa. Vo firme pracuje päť rokov a za ten čas sa jej chod výrazne
zmenil vo všetkých oblastiach. V rozhovore nám osvetlil, čím všetkým si za
toto obdobie musel spolu so svojimi kolegami a zamestnancami prejsť, čo ho
v súčasnosti najviac trápi, ale aj teší. Zároveň nám prezradil niečo aj o systéme
telemetrie, na základe ktorého NAD-RESS Senica, a.s., zamestnáva vyškolených
kvalitných vodičov.
l Aký bol zatiaľ z vášho pohľadu prvý
polrok 2015?
Celkom dobrý. V prvom polroku sme
spravili rozhodnutia o výmene vozového
parku, ktorá sa práve realizuje. Momentálne
je tu najviac vozidiel v histórii a to 195.
V podstate každým rokom rastieme
o zhruba 10 až 15 vozidiel, k tomu,
samozrejme, prispôsobujeme aj počet
zamestnancov. Prvý polrok by som teda
zhodnotil ako dobrý, bez vážnejších nehôd
s normálnymi radosťami a starosťami. Teraz
sa mení 28 súprav; ťahač, náves. Staršie
Mercedesy MP3 z roku 2010 meníme za
Mercedesy MP4. Ide o vozidlá s lepším
motorom, nižšími emisiami, spotrebou
a väčším priestorom.
l Čo by ste chceli dosiahnuť v druhej
polovici roka?
Vo firme sa pripravujú mnohé významné
zmeny. Najdôležitejšie sú, výrazná zmena
mzdových podmienok pre zamestnancov
a hlavne pre vodičov – samozrejme, v tom
pozitívnom smere, obnova vozového parku, využitie moderných komunikačných
prostriedkov ako facebook, web a časopis
NADRESÁČIK. Všetky spomenuté zmeny
odštartuje 30. 8. 2015 na letisku v Senici
akcia Deň otvorených kamiónov. Verím,
že táto akcia sa pre budúcnosť stane novou tradíciou našej spoločnosti. Bude tu
prebiehať aj krst časopisu NADRESÁČIK,
kde sa budú môcť všetci zamestnanci
dočítať, ako sa darí firme, čo plánuje,
prípadne ich názory a nápady, ktoré by
bolo možno zrealizovať. Chceme všetkých
zapojiť viac do diania, popri inom aj
pomocou spomínaného facebooku či
nového webu. Chceme zmeniť naozaj veľa
vecí. Výmena vozidiel prebieha a na odozvy
z ostatných zmien si musíme počkať.
Všetky tieto zmeny majú viesť k väčšej
spokojnosti súčasných zamestnancov
a na získanie nových vodičov, keďže by sme
chceli rásť a nájsť dnes dobrých vodičov je
problém všetkých spoločností v doprave.

„

Výplaty sú u nás
načas, nemeškali
sme ešte ani
len jeden deň.

“

l Aké sú tie najväčšie problémy?
Nájsť šoféra dnes nie je také jednoduché,
ako to bolo po iné roky. Legislatíva sa
zmenila, vodičský preukaz na kamión
môžete získať až od 21 rokov, predtým
ste si ho mohli urobiť v osemnástich.
Mladí ľudia dnes nemajú peniaze, aby
si ho mohli urobiť a základná vojenská
služba je zrušená. Práve vďaka nej bolo
v minulosti možné urobiť si „vodičák“ na
nákladné vozidlo a počas vojenskej služby
získať návyky a vedieť sa rozhodnúť či aj
potom pokračovať v tejto ceste. Takýmto
spôsobom ho získala drvivá väčšina
vodičov. Takže našim cieľom je dotiahnuť
do firmy skúsených vodičov, ktorí majú

svoju prácu radi, alebo aj mladých vodičov,
ktorí majú chuť sa učiť jazdiť tak, aby to
bolo pre všetkých prospešné. Sme zdravá
firma, v ktorej veci fungujú. Máme dobrých
zamestnancov, vodičov, ale aj zákazníkov.
Vďaka nim vieme rásť a plniť si všetky
záväzky. Všetci majú vyplatené všetko.
l To by však malo byť samozrejmosťou, nie?
Úplne s vami súhlasím. Ale bohužiaľ, dnes
je taká chorá doba, že tieto veci sú pomaly
brané ako benefity, aj keď ide o normálnu
slušnosť. Ak si niečo kúpim, mal by som to
zaplatiť. Ak niekto odvedie slušnú prácu,
takisto by mal mať za ňu slušne zaplatené.
Všetci to vieme a očakávame. Stačí si však
večer zapnúť správy a vidíme, že to čo je pre
nás samozrejmosť, nie je samozrejmosť pre
všetkých. Uvediem príklad na výplatách, na
výplatách preto, že ich výška a termínová
presnosť určuje ako si ľudia môžu nastaviť
svoje potreby, plány a rozvoj. V NADRESSe to funguje tak, že k pätnástemu
dňu v mesiaci majú vždy všetci všetko na
účte, ak pripadne pätnásteho na nedeľu,
výplata príde každému už trinásteho, nie
šestnásteho. Nikdy nemeškáme. Ani len
deň. Nie je to benefit, ale samozrejmosť,
ktorá funguje u nás, ale nie všade.
V mnohých iných dopravných firmách
je benevolencia v prepravách, nákladoch
a v celom systéme a potom je len otázkou
času, kedy príde deň, že nie je na vyplatenie
dodávateľov, na bežný chod, na výplaty a už
vzniká bludný kruh. U nás sa tomu snažíme
zabrániť. Všetky pracovné pozície sú
dôležité, pretože prispievajú k celku. Vodiči
majú k dispozícii všetko, aby prepravu pre
zákazníka zrealizovali tak ako si želá –
majú moderné autá, najlepšie pneumatiky,
techniku,
skúsených
dispečerov,
mechanikov, ľudí v pozadí o ktorých ani
len netušia. My zasa chceme, aby jazdili
bezpečne, technicky a ekonomicky, tak ako
to umožňuje daná situácia.
l Z vašich odpovedí usudzujeme, že
dobrého šoféra dnes asi nie je ľahké
nájsť, však?
Naozaj dobrých vodičov je voľných na
trhu málo. Prichádzajú k nám vodiči, ktorí
pracovali vo firmách, kde si neplnili záväzky
voči zamestnancom, mali zastaranú
techniku a podobne. Neprekáža, ak k nám

príde slabší šofér. Dôležité je, aby si osvojil
našu koncepciu a snažil sa zmeniť štýl
jazdy, tak ako sa menia aj vozidlá. Aby bol
dispečer spokojný s jeho výkonmi a vedeli
sa naňho spoľahnúť aj v ťažkých situáciách.
Máme svojich školiteľov, vlastný systém.
Vieme z toho človeka dostať a naučiť ho to,
čo by potreboval. Kedysi stačilo dostať sa
z bodu A do bodu B a bezpečne sa vrátiť.
Dnes už musíte prejsť z bodu A do bodu B,
bezpečne sa vrátiť a spraviť to s ohľadom
na celkové náklady. Nehovoriac o tom, že
technika, hustota premávky a správanie sa
všetkých účastníkov sa zmenilo. To, čo vodič
ovplyvniť vie, sledujeme, vyhodnocujeme
a snažíme sa nájsť kompromis, aby
preprava bola nielen efektívna, ale aby táto
práca aj bavila. Ak príde do firmy vodič,
ktorý bol zvyknutý jazdiť plyn, brzda a mýli
si 40-tonovú súpravu s pretekárskym
autom, potom mu práca u nás nevonia.
Každého si vieme skontrolovať a nie
každému sa to páči. Ak príde nový šofér
priamo z autoškoly bez návykov, tak
nám trvá približne štyri mesiace, kým ho
naučíme jazdiť. A naučiť sa jazdiť znamená,
že môže ísť sám na prepravu a nemusíme
sa báť, že by ohrozoval premávku alebo
seba. Školiteľov sme si vybrali z našich
vodičov, a sú to ľudia, ktorí ovládajú
techniku jazdy, vedia vysvetliť všetko tak,
aby to bolo zrozumiteľné a v prospech
školeného. Dnes chce mať každý potraviny
sto metrov od domu, takže veľké obchody
rastú priamo v centrách mesta a to je veľký
problém pre šoféra a rozvoz ako taký.
Tešíme sa, že tu pracujú ľudia, ktorí majú
odrobený rok, dva, či päť, ale aj takí, ktorí
sú tu dvadsať, tridsať rokov, dokonca takí,
ktorí tu pracujú celý život.

„

Ročne naše
vozidlá odjazdia
okolo 18 miliónov
kilometrov.

“

l Ako u vás vo firme funguje cyklus
zámeny vozidiel? Po koľkých rokoch je
u vás ideálna výmena?
Vozidlá, ktoré meníme teraz, sú vyrobené
v roku 2010. Meníme ich za nové, ktoré sú
vyrobené v roku 2015. Čo sa týka ťahačov,
výmenu robíme zhruba po 5 rokoch. Takéto
auto má najazdené pol milióna kilometrov,

pričom zvládne aj milión, prípadne oveľa
viac. My sa však bavíme o výmene za
modely, ktoré sú technicky, ekonomicky
a aj dizajnovo neporovnateľné. Rozdiel
v spotrebe sa môže pohybovať dva-tri
litre úspory nafty na 100 km. Najazdíme
okolo 18 miliónov kilometrov ročne
a sú to pre nás obrovské čísla. Výmenou
šetríme na mýtnych poplatkoch, servise,
pneumatikách, prestojoch a ich vplyv
na životné prostredie oproti starším
vozidlám je neporovnateľný. Máme štyri
ťahače z roku 2004, z ktorých má každé
najazdených okolo 1,5 milióna km. Sú
to neskutočne kvalitné stroje, ale každá
porucha, ktorá sa vyskytne môže byť tá
posledná. U nás sú to „mohykáni“, v iných
firmách bežný ťahač. Samozrejme, už sa idú
meniť, len som chcel poukázať na kvalitu
techniky a jej výdrže. Nákladné autá si so
spotrebou „sadajú“ po 40 000-60 000 km,
to je v závislosti na kolóne pol roka až rok.
Pri menších autách je to iné, takéto auto
musí vydržať viac, zhruba osem a viac
rokov. Iné je to aj pri návesoch, jeden náves
u nás „prežije“ zhruba dve autá, čiže ich
meníme po zhruba ôsmich až desiatich
rokoch. Všetko závisí od kvality produktu
a so stúpajúcimi cenami vozidiel a návesov
nie vždy stúpa aj kvalita.“
l Pre vás je pojem telemetria dobre
známy, ale môžete vysvetliť aj laikom,
čo to vlastne znamená?
Telemetria sú informácie o vozidle, to čo
sa s ním deje a ako ho využívame. Približne
od roku 2011 sme začali ťahače vybavovať
telemetriou na sledovanie polohy,
servisných intervalov a techniky jazdy.
Dnes je to u nás štandard. Malé vozidlá
dopĺňame pri obmene. Vďaka telemetrii
môžeme z priemerného vodiča spraviť
dobrého a z dobrého špičkového. Vodiči
môžu súťažiť sami zo sebou a zlepšovať sa.
Aj špičkoví športovci trénujú každý deň, aby
boli o tisícinu, milimeter lepší, nehovoriac
o konkurencii. Cez telemetriu sa snažíme
poukázať na silné a slabé stránky, aby
každý presne vedel, kam sa môže posunúť.
Ako jazdil, ako brzdil, kedy išiel akou
rýchlosťou, kde využíval zotrvačnosť, ako
predvídal. Poznáme údaje ako preraďoval
rýchlostné stupne. Vieme, akú váhu viezol
a akú náročnú cestu absolvoval. Jedna vec je
auto, druhá vodič a to, ako s ním pracujete.
A práve na to nám telemetria slúži. Môžete
mať najlepšie auto, najlepšie pneumatiky,
najlepšiu naftu, čokoľvek, ale ak si to
neodkontrolujete, na vašich úsporách sa
to neprejaví. Buď vám vodič spáli naftu
zlou technikou jazdy, alebo ukradne. Tak
to na Slovensku funguje. Telemetria, ktorú
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MÁ ZMYSEL

Ing. Pavol Cibulka:
Viem, že naši vodiči patria k špičke.
my máme, je rozsahovo najväčšou na
Slovensku, máme najviac monitorovaných
vozidiel. Keď sme s tým začali, nie každému
sa to páčilo, ale dnes vieme, že to bol
správny krok. Telemetria nám po týždni
povie, aký vodič sedí za volantom. Za päť
rokov sa doba veľmi zmenila, aj keď sa to
nezdá, pretože „na oko“ ten kamión vyzerá
dosť podobne. Naši ľudia majú výsledky
svojej jazdy na informačnej tabuli, čiže
farebne majú označené silné a slabé miesta
a priestor na zlepšenie. Pre budúcnosť by
sme chceli využívať facebook a podobne.
l Ako sa taká spotreba vyhodnocuje?
Je viacero spôsobov. Naše vozidlá majú
stanovenú spotrebu podľa dlhodobého
sledovania, v závislosti na type, roku
výroby, druhu prepravy a váhy nákladu.
Tým, že sú vozidla monitorované, vidíme
ich reálnu spotrebu a to ako ju vodič
ovplyvnil.
l Ako sa tieto čísla vyvíjajú? Zaznamenávate zlepšenie?
Na začiatku, keď sa telemetria začala
používať, boli skoky v spotrebe veľké.
Dnes sa väčšina vodičov dostala na určitú
úroveň a spotreby stále klesajú, aj keď nie
tak výrazne ako na začiatku, čo je však
pochopiteľné. Tak ako som už spomínal,
veľa ovplyvní vodič a veľa aj technika.
Našťastie, ak to funguje ruka v ruke celkové
čísla nákladov klesajú a tie majú potom
vplyv pri rozhodovaní a obmene vozového
parku, navýšenia mzdy a iných investícií.
Úprava mzdy, ktorá bude od 1. 9. 2015 je
hlavne zrkadlom našich vodičov, pretože
vďaka zmene ich jazdného štýlu k lepšiemu,
nastala výrazná úspora nákladov a tá sa
premietla v navýšení mzdy. Verím, že
navýšením mzdy získame vodičov a tých
najslabších zameníme, čo sa opätovne
prejaví v úspore a časom aj v mzde. Preto
by aj naši vodiči mali dbať o to, ako jazdia
ich kolegovia, ako sa starajú o techniku,
pretože si navzájom ovplyvňujú celkové
výsledky, navýšenie mzdy a odmeny, ktoré
môžu byť vždy lepšie. NAD-RESS Senica je
jeden tím!

l Ako je zložený váš súčasný vozový
park?
Máme ťahače s návesmi a malé chladiarenské, alebo plachtové vozidlá. Spolu je
ich 195. Z toho je 130 ťahačov s návesmi
a zvyšné sú malé vozidlá. K tomu približne
220 vodičov.
l Čo sa týka počtu šoférov, aký je
ideálny počet pre vás?
Ťažko povedať, ale ideál je asi dvadsať
vodičov navyše, k nášmu vozovému parku.
Tak, aby ste vedeli prestriedať vodičov,
umožnili dovolenku, alebo ich nahradiť pri
maródke a rôznych nečakaných situáciách.
Všetko, čo sa teraz deje, nielen v súvislosti
so zvýšením mzdy, ale vrátane aj iných
organizačných zmien, smeruje k tomu,
aby sme mali stabilný stav vodičov, mohli
si vybrať tých lepších a naďalej rásť, keďže
naše know-how nám umožňuje rozvíjať sa
a nebáť sa pozrieť ľudom do očí.

„

Napriek tomu,
že sme veľký
kolos, fungujeme
v podstate ako malá
rodinná firma.

“

l Aká je veková skladba vašich
vodičov?
Povedal by som, že priemerne zhruba
45, takže vyvážená. Máme tu 25-ročných,
40-ročných, ale aj chlapov pred dôchodkom.
Na malých autách jazdia skôr tí mladší.
Pracujú u nás chalani, otcovia i dedkovia.
Takže tri generácie. Ťažko povedať, ktorá
je tá lepšia.
l Keby za vami prišiel šofér s tým,
že má záujem u vás pracovať, ale má
ponuku aj z inej firmy, ako by ste ho
presvedčili, aby išiel práve k vám?
Ja môžem každému argumentovať s tým,

Predstavujeme vám
s čím argumentujem aj dnes, a to stabilitou,
slušnosťou, kvalitnými ľuďmi a technikou,
mzdami a zaobchádzaním - pretože sa
stretávame s prípadmi, keď príde šofér
a povie, že od nás ide preč, pretože v inej
firme je lepšie, prípadne ide do zahraničia.
Na Slovensku nepoznám firmu, ktorá by
od nás bola lepšia, nech to znie akokoľvek
povýšenecky. Možno sú firmy, kde pracuje
päť chlapov a zarobia o sto, dvesto eur
viac, ale o to viac kilometrov najazdia, o to
na horších strojoch jazdia a o to sú menej
doma so svojimi rodinami. Ale firiem, kde
je všetko načas vyplatené a majú špičkovú
techniku, telefón vám zdvihnú aj o tretej
hodine ráno, takých veľa nie je. Ak od
nás odíde šofér, ktorý počká 2 mesiace,
kým zaňho nájdeme náhradu, môže sa
kedykoľvek vrátiť, čo býva tak do pol roka.
Budem sa opakovať s výplatami a termínom,
ale u nás nemá nikto problém s pôžičkami,
všetko môžu splácať pravidelne, každý si
môže nastaviť vnútorný rozpočet, lebo vie,
že 15. v mesiaci je 15. v mesiaci. Dispečeri
sa o každého starajú ako najlepšie môžu,
snažia sa férovo rozložiť prácu každému
rovnako, prípadne podľa ochoty a chute
pracovať. Na slovenské pomery v doprave
sme veľký „kolos“, ale v podstate fungujeme
ako malá rodinná firma. Dovolím si tvrdiť,
že 75 % šoférov poznám podľa mena.
Dispečeri poznajú každého. Vedia, kto má
aké rodinné zázemie a podobne, poznajú
každý svoj ťahač, náves. Nie sú to pre nás
čísla, ale ľudia a to je to najpodstatnejšie.
Ktokoľvek môže prísť za kýmkoľvek,
bez ohľadu na funkciu a porozprávať sa,
poradiť sa nielen o firemných veciach, ale
aj o súkromných radostiach a starostiach.
To sú veci, ktoré nenahradíte peniazmi, ani
skvelou technikou.
Čo vodiči vnímajú ako nevýhody?
To je skôr otázka na nich. Každý z nás je
spokojný a nespokojný s inými vecami, či
už v pracovnom, alebo súkromnom živote.
l Stalo sa vám, že k vám prišiel šofér
s tým, že počul o NAD-RESSe iba samé
chvály a chce u vás pracovať?
Nábor nových vodičov u nás rieši Ing.
Pavol Kosík – obchodný riaditeľ. Skôr on
by vám vedel porozprávať o ľuďoch, čo sa
hlásia za vodičov. V minulosti bolo ťažšie
sa sem dostať, čo príchod telemetrie
zmenil. Ak k nám príde niekto nový na
odporúčanie, tak sú to väčšinou skúsenejší
vodiči, ktorým v bývalom zamestnaní
chýbala práve stabilita, čo je u nás prioritou.
l Akú nehodovosť evidujete?
Ide o to, čo si predstavujete pod týmto
pojmom. Drobných poistných udalostí
máme veľa. Nehoda v našom prípade
znamená, že nabúrate, alebo niekto nabúra
do vás a máme nepojazdné auto. To sa
našťastie stáva minimálne, ale stretávame
sa aj s tým. Autá sú veľké, takže najčastejšie
si to odnesú spätné zrkadlá, alebo čelné sklá,
spojler a svetlá. Svoje si odnesú aj zadné
svetlá a dvere nadstavieb, alebo návesov.
Najpodstatnejšie je však aby sa nikomu
nič nestalo – plechy sa vždy dajú vyklepať,
čo sa o ľudskom živote povedať nedá. Sme
si vedomí, že takéto veci sa stávajú. Na to,
koľko najazdíme ročne kilometrov, sme
v tomto smere v dobrých číslach a bez
vážnejších zavinení z našej strany.
l Objavil sa u vás v poslednom čase
nejaký neočakávaný problém, ktorý
vás nemilo prekvapil?
Sme dopravná spoločnosť, denne riešime
problémy. Pracujú tu odborne zdatní
ľudia na to, aby všetko fungovalo a ak sa
niečo neočakávané vyskytne, riešime to
okamžite.
l Tak sa spýtame opačne. Čo vás
v poslednom čase najviac potešilo?
Opakoval by som sa, ale mňa naozaj
teší najviac to, ako to tu celé funguje.
Majitelia nám vytvárajú podmienky, aby
sme sa mohli plne venovať svojej práci.
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Osobne ma teší, že nech som akokoľvek
prísny na našich vodičov, viem, že patria
k špičke nielen u nás, ale na celom svete.
Náš priemerný vodič by v inej firme patril
k tomu najlepšiemu, čo tam majú. No
a túto istotu môjho tvrdenia dokazujú
naši chalani na rôznych medzinárodných
súťažiach zručnosti jazdy.

„

Viem, že naši vodiči
patria k špičke
nielen u nás,
ale na celom svete.

“

l Súťaže? O čo presne v nich ide?
Teraz prebiehajú Majstrovstvá sveta jazdy
na Mercedesoch. Súťaž trvá štyri mesiace
od júna do septembra a presný názov znie
Fleet Board Drivers League. Je to súťaž
sponzorovaná Mercedesom; Fleet Board
je ich systém, ich vnútorná telemetria.
Súťažia medzi sebou rôzne štáty ako
Brazília, Bulharsko, Nemecko, Fínsko,
Slovensko, Česká republika, Švajčiarsko,
či dokonca Južná Afrika. Súťažia medzi
sebou dopravné spoločnosti, ktoré tam
umiestňujú svojich najlepších vodičov a tí
súťažia medzi sebou. V tomto ročníku je
prihlásených trinásťtisíc vodičov. Všetci
naši vodiči sú v TOP 100 a naša spoločnosť
je momentálne prvá. Takže každý vidí, že
vďaka nim patríme medzi špičku. Vlani
sme v tejto súťaži skončili druhí a náš vodič
skončil v celosvetovom poradí tretí.
l Čo môžete v súťaži získať okrem
prestíže?
Mercedes odmeňuje najlepších vodičov
zo Slovenska rôznymi reklamnými
predmetmi,
prípadne
zapožičaním
osobných vozidiel. NAD-RESS odmenil
prvých
troch
vodičov
dovolenkou
v hodnote 1000 eur. Chalani si to zaslúžili,
mohli zobrať svoje rodiny a stráviť s nimi
príjemné chvíle, keďže väčšinou sú na
cestách. Pre našu spoločnosť je odmenou
pozitívna reklama, keďže výsledky súťaže
sú publikované vo všetkých významných
motoristických časopisoch a na webe. Pre
mňa je odmenou vedomie, že si svoju prácu
robíme dobre a cesta, ktorou sme sa vydali,
má zmysel.
l Ak by ste si mali vymeniť miesto
s niektorým z vašich šoférov, do ktorej
krajiny by ste jazdili najradšej?
Na Moravu (úsmev). Tam by som
chodil rád, lebo je to blízko a rozumiem
im. Navyše sú tam povestné sklípky
(smiech). Mimochodom, naši vodiči síce
jazdia do Francúzska, či Španielska, ale
väčšinou vidia diaľnice a odpočívadlá. Taká
romantika, ako sa na prvý pohľad zdá, to
zasa nie je.
l Myslíte si, že NADRESÁČIK prinesie
do vašej firmy ešte viac rodinnej
atmosféry?
Noviny sú výborný nápad. Budeme mať
priestor na to, aby sme mohli zhodnotiť
rok, informovať o chode firmy, priniesť
rozhovory s našimi ľuďmi a mnoho iného
zaujímavého. Je to krok do neznáma, ale
myslím, že pozitívneho.
l Rozlúčka s letom bude spojená
s akciou Deň otvorených kamiónov. Čo
si od nej sľubujete?
Cieľom a prioritou je to, že sa chceme
neformálne všetci stretnúť. Je to predsa
len iné, ako v práci. Zúčastnia sa jej naši
najbližší. Som zvedavý, ako tento nultý
ročník dopadne, ale verím, že sa všetci dobre
zabavíme a zároveň lepšie spoznáme. Je to
poďakovanie ľudom, ktorí tu pracujú, ale aj
tým, ktorí im doma vytvárajú zázemie.

text a foto MICHAL RUNÁK
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Opona sa zdvihla...
Odovzdanie vozidiel pre spoločnosť NAD-RESS
Senica malo slávnostný náboj. Symbolický kľúč prevzal
generálny riaditeľ NAD-RESS Senica, a.s., Ing. Peter
Halabrín, importéra vozidiel zastupovali Ing. Andrej
Glatz, generálny riaditeľ Mercedes-Benz Slovakia a
Ing. Peter Ondriaš, vedúci predaja nákladných vozidiel
značky Mercedes-Benz. Po tejto milej udalosti, vôbec
nie každodennej, už vznikol priestor na položenie
zopár zvedavých otázok Ing. Petrovi Halabrínovi a Ing.
Petrovi Ondriašovi.
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MÁME NOVÉ KAMIÓNY
V živote našej spoločnosti NAD-RESS Senica sa odohrala pred pár dňami významná udalosť.

Ing. Peter Halabrín,
generálny riaditeľ
NAD-RESS, a. s., Senica

l Stojíme na pôde Mercedesu, možno by
nezaškodilo pozrieť sa do históriou nastaveného
„spätného zrkadla“.
Prvé naše kontakty s touto značkou sa datujú do roku
1997, zlomové obdobie siaha do rokov 2002 a 2003,
kedy sme začali spolupracovať vo väčšej miere. Dnes
sme už na 231. vozidle, čo dokazuje našu spokojnosť.
Prevádzkové parametre vozidiel tejto značky sú také
dobré, že sa aj vďaka nim môžeme na dopravnom
trhu prezentovať ako úspešná spoločnosť, s ktorou sú
spokojní aj naši zákazníci.
l Už to tu čiastočne zaznelo, ale vráťme sa
konkrétne k Actrosu. Prečo je pre vás tým
správnym vozidlom?
Popri výbornom vizuálnom dojme, a ten je pre vodičov
dôležitý, je to napríklad bezpečnosť a všetko, čo človek
za volantom v praxi ocení. Zloženie trojice vodič,
vozidlo a správa celého systému nám dáva možnosť
mať pod kontrolou prevádzkové náklady a mať ich
na čo najnižšej úrovni. Aj preto jazdíme na vozidlách
značky Mercedes-Benz.
l Ak by sme sa zahrali na prognostikov, kedy sa
v budúcnosti odohrá podobná „sláva“?
Toto bola v roku 2015 už druhá etapa nákupu,
prvá sa týkala iného segmentu vozidiel. Ešte by
mala nasledovať ďalšia na jeseň, približne
s takýmto počtom kusov. Nákladné vozidlá jazdiace
v medzinárodnom cykle totiž obmieňame do piatich
rokov. Ale do jesene je ešte dosť času, tieto zámery sú
zatiaľ v štádiu prípravy.

Ing. Peter Ondriaš,

vedúci predaja nákladných vozidiel
značky Mercedes-Benz
l Viete povedať, koľko vozidiel s „hviezdou“ má
vo svojom parku NAD-RESS Senica?
V súčasnosti je v prevádzke v spoločnosti NAD–RESS
asi 105 kusov našich ťahačov, čo nás rozhodne teší.
l Ako vnímate tento deň z pozície predajcu?
Takéto dni sú veľkými sviatkami, odovzdávať 28
automobilov, to je dosť veľké číslo. Pre nás je významný
ten fakt, že tieto vozidlá nás budú reprezentovať
a zviditeľňovať v Európe a na Slovensku. Z tohto počtu
je 18 kusov typu „low liner“ a 10 klasických ťahačov.
l Čo by ste vypichli u nového Actrosa?
Môžeme sa pochváliť, že náklady z hľadiska životného
cyklu sú neporaziteľné. Obstarávacia cena vozidla
je síce trochu vyššia, ale náklady na prevádzku, teda
palivo, sú asi o 3 až 5 percent nižšie. Efektívni sme
aj pri servise, servisné intervaly sú 100- až 120-tisíc
kilometrov. Ďalšími presvedčivými argumentmi sú
spoľahlivosť a poskytovanie služieb v rámci telematiky.
Auto teda vieme kontrolovať, zisťovať štýl jazdy
vodiča a na základe týchto údajov sa darí prevádzkové
náklady držať na veľmi rozumnej úrovni. Minulý rok
v rámci Fleet Board Drivers League skončila spoločnosť
NAD-RESS Senica v súťaži tímov druhá v celosvetovom
meradle, dvaja vodiči zo Slovenska boli v prvej desiatke.
Táto súťaž pokračuje aj tohto roku a NAD-RESS je
priebežne na prvom mieste. Pre nás je to veľká pocta
a vďaka patrí aj ľuďom v tejto firme, našim technikom
a všetkým vedúcim, ktorí s Fleet Boardom pracujú. Je
to dôkaz o tom, že ak sa správne komunikuje s vodičmi,
výsledky sa dostavia. Vďaka takému partnerovi, ako
je NAD-RESS, sa Slovensko celosvetovo zviditeľňuje.
Preto sa tu stretávame v takomto slávnostnejšom
duchu.

V priestoroch spoločnosti Mercedes-Benz Slovakia, s.r.o., stálo dvadsaťosem nablýskaných ťahačov Actros,
ktoré budú slúžiť našej prepravnej činnosti. Zraky zúčastnených na odovzdávacom ceremoniáli priťahovali
bielym lakovaním. S návesmi budú brázdiť európske cesty, teda v rámci firmy sa zaradia do medzinárodnej
dopravy. Na tomto mieste vzniká správny okamih, aby sme sa na tieto špičkové vozidlá popredného
nemeckého výrobcu pozreli. Veď sa stávajú súčasťou nášho profesijného života.

Stavané na úspech

Dlhoročné skúsenosti značky Mercedes-Benz v stavbe
nákladných vozidiel sú, pochopiteľne, stelesnené aj
v modelovom rade Actros. Skonštruovaný je tak, aby
napĺňal ustavične sa zvyšujúce požiadavky na komfort,
hospodárnosť, dynamiku jazdy a rozmanitosť ponuky.
Novinka navyše pridáva ľahké ovládanie a vysoký
stupeň jazdnej bezpečnosti. Výrobca vie tiež naplniť
najrozmanitejšie požiadavky na výbavu.

Pretože ide o dopravné prostriedky, ktoré so svojou
posádkou zdolávajú veľké diaľavy, tomuto faktu je
prispôsobená kabína. Vodič má zabezpečené prostredie
vyhovujúce pohodlnému šoférovaniu. Kabína typu
BigSpace poskytuje nielen dostatok vnútorného a úložného
priestoru, ale aj miesto na oddych. Bezpečné ovládanie
vozidla zaručujú blízko a prehľadne umiestnené ovládacie
prvky, komfort jazdy podporujú novo vyvinuté sedadlá
a tiež sériové automatizované radenie. Príjemné prostredie

Slávnostné odovzdanie vozidiel (zľava: generálny riaditeľ NAD-RESS Senica, a.s., Ing. Peter Halabrín, Ing. Andrej Glatz,
generálny riaditeľ Mercedes-Benz Slovakia a Ing. Peter Ondriaš, vedúci predaja nákladných vozidiel značky Mercedes-Benz).

August 2015

Náš autopark

5

vplýva aj na celkovú pohodu vodiča, interiér
je ladený do prívetivých farieb, vybavený je
kvalitnými, dokonale spracovanými a ľahko
čistiteľnými materiálmi, jasné je oddelenie
pracoviska a oddychovej zóny. Zdravý spánok
garantujú vylepšené lôžka. Početné praktické
detaily v rámci koncepcie interiéru zvyšujú
dobrý pocit a novú dimenziu v komforte kabíny,
dodávajú osobitný, individuálny punc.

Nový rozmer jazdy

Významný krok vpred sa odohral aj na poli
hnacieho ústrojenstva. Nový Actros poskytuje
nielen spontánne rozvinutie výkonu, ale zároveň
pridáva vyššiu stabilitu jazdy, lepšie správanie
vozidla pri zatáčaní a v neposlednom rade početné
asistenčné i bezpečnostné systémy – to všetko
citeľne odľahčuje vodiča a sprostredkúva mu úplne
nový pocit z jazdy.
Nový Actros sa vyznačuje vynikajúcou dynamikou
jazdy, lebo sa našla optimálna stredná cesta pozostávajúca
z komfortu, priameho kontaktu s vozovkou a z veľmi
dobrých jazdných vlastností i výbornej ovládateľnosti:
s týmto cieľom boli mnohé komponenty pohonu,
podvozka a pruženia vyvinuté úplne nanovo a osvedčené
veci boli podstatne vylepšené. Výsledkom sú napríklad
optimalizovaná odozva nových radových motorov
s vysokým krútiacim momentom a dokonale na ne
nastavená stratégia radenia sériovej automatizovanej
prevodovky. Tá reaguje oveľa spontánnejšie, v porovnaní
s predchodcom má tiež komfortnejšiu odozvu.
K pohodovejšej jazde sa svojím dielom pridávajú nové
riadenie, širší a tuhšie navrhnutý rám, nové štvorvakové
vzduchové pruženie až po jedinečné, inovatívne vedenie
zadnej nápravy, výsledkom ktorého je napríklad lepšia
samoriaditeľnosť nápravy a vyššia priečna stabilita.
O vysokú bezpečnosť sa starajú sériovo osvedčený
elektronický brzdový systém a asistent regulácie stability.
Vodičovi okrem toho môžu v stresových situáciách
pomáhať na želanie dostupné bezpečnostné a asistenčné
systémy ako Active Brake Assist 2 a asistent udržiavania
odstupu s funkciou stop and go.
Vylepšená bola aj hypoidná zadná náprava. Takto sa
sila vyvinutá motorom prenesie na cestu maximálne
efektívne. Významným zreteľom zostáva nízka spotreba a
tým vyššia hospodárnosť.

Pohľad na agregáty

Nové šesťvalcové radové motory dosahujú vysoký krútiaci
moment. Vystrojené sú vysokotlakovým vstrekovaním
common-rail so vstrekovacím tlakom až 2100 barov.
Oceniť treba ich pokojný chod, na plyn reagujú spontánne,
zaručujú komfortné rozbiehanie a rozvinutie vysokého
výkonu.
Vozidlá Actros stelesňujú špičku vo svojej triede.

Pohonné agregáty spolupracujú
s vylepšenou sériovou dvanásťstupňovou
automatickou prevodovkou Mercedes PowerShift
3. Toto ústrojenstvo sa radí medzi špičku vo svojom
odbore, radí spontánne a rýchlo, pričom efektívne prenáša
ohromnú silu na zadnú nápravu precíznym výberom
rýchlostného stupňa. Môže za to aj vylepšená stratégia
radenia, ktorá pri voľbe optimálneho rýchlostného stupňa
zohľadňuje faktory ako hmotnosť jazdnej súpravy, uhol
sklonu cesty a polohu plynového pedálu. Ak by to však
bolo potrebné, vodič má možnosť zasiahnuť manuálne.
Cielene zapínateľný jazdný režim „economy“ podporuje
mimoriadne hospodárnu jazdu, jazdný režim „power“ zas
veľmi dynamickú jazdu. Vďaka novej funkcii plazivého
chodu sa výrazne zjednodušil rozjazd.

Čo máme „doma“?

Doteraz sme hovorili o vozidlách Actros vo všeobecnejšej
rovine, teraz vyvstáva otázka, čo za techniku sa
„nasťahuje“ do našej spoločnosti. Ide o dva varianty
vozidla Actros 1845 4x2, a to so špecifikáciou LS a LS
NRL. Ing. Milan Šišolák, predajca nákladných
vozidiel Mercedes-Benz Slovakia, nám

Na dverách je logo reprezentujúce dopravcu.

vysvetlil: „Tieto vozidlá sú rozdielne vo výške spájacieho
zariadenia – točnici. Typ LS NRL je takzvaný „low liner“,
zapájajú sa naň meganávesy, ktoré majú ložnú výšku
3 metre. Naproti tomu LS je štandardný ťahač na klasické
návesy s výškou točnice 1100 mm. Výbava vozidiel je
rovnaká a je koncipovaná vzhľadom na to, že budú jazdiť
medzinárodnú dopravu. Vybavené sú druhou najvyššou
kabínou BigSpace, ktorá je k dispozícii s dvoma lôžkami.“
O pohon sa postarajú 12,8-litrové naftové agregáty
s maximálnym výkonom 330 kW (449 k), dosahujúce
špičku krútiaceho momentu 2200 Nm/1100 ot./
min. Spolupracovať budú, ako sme už spomenuli,
s
12-stupňovými
automatickými
prevodovkami
s Mercedes radením PowerShift 3. Ing. Milan Šišolák
ďalej dodal: „Odovzdávané Actrosy sú vybavené Geo
tempomatom PPC (Predictive Powertrain Control).
Zákazník si želal ako doplnkovú výbavu nezávislú
klimatitázáciu, bixenónové svetlomety, ktoré sú pri častej
jazde v noci dôležitou súčasťou bezpečnostnej výbavy.
Vozidlá sú obuté do špeciálnych Eco pneumatík Michelin,
ktoré sú vyslovene určené na diaľkovú dopravu. Zo
základných bezpečnostných systémov možno spomenúť
elektronický stabilizačný systém.“
Vo vozidlách je nainštalovaná nová palubná jednotka
FleetBoard s DTCO kartou vodiča. K tomuto technickému
vybaveniu nám zopár slov povedal Vladimír Botta,
predajca telematických zariadení, Mercedes-Benz
Slovakia: „Najoptimálnejšie technické riešenie je fabrické,
Daimler ho má v rámci FleetBoard spracované najlepšie.
Spoločnosť NAD-RESS je v Drivers lige najlepšia na svete
preto, lebo používa analýzu výkonu, čo je hodnotenie
štýlu jazdy, sleduje technické prvky vozidla, ako ich
vodič optimálne používa a kde sú ešte rezervy. Z tohto
kritéria vychádza aj výber vodičov do Drivers ligy.“
Jozef Erdélyi, predajca telematických zariadení,
Mercedes-Benz Slovakia ho ešte doplnil:
„Skúsenosti zákazníkov s FleetBoardom máme
také, že ak sa ľuďom správne vysvetlí ích funkcia,
sami vidia, že sa dá takýmto spôsobom ušetriť.
Ak je vo firme zavedená spomínaná liga, je
to určite motivácia a popritom vystupuje do
popredia aj prirodzená mužská súťaživosť.
Ľudia sa navzájom poznajú aj medzi firmami
a potom vzniká záujem dokázať byť efektívnym
a teda úsporným.“
Dvadsaťosem kamiónov sa stáva súčasťou
podnikateľského života našej spoločnosti 30.
augusta 2015. Nové „pracovné náčinie“ sa od
tohto dňa dostáva do rúk vodičom v rámci Dňa
otvorených kamiónov 2015. JOZEF BENÍČEK
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Predstavujeme kamionistov NAD-RESSu Senica
František
Hrubša:

„Najazdil som už 2 milióny kilometrov“
l Ako dlho pôsobí v NAD-RESSe Senica: od jej
vzniku
l Počet najazdených kilometrov: cca 2 milióny
l Čo sa vám na vašom povolaní páči/nepáči?
Najviac sa mi páči voľnosť. Nepáči sa mi, že prepravy
sú stále náročnejšie a náročnejšie. Vodiči na osobných
vozidlách sú neohľaduplní, každý sa niekam ponáhľa.
l Ktorí európski vodiči kamiónov sú, podľa vás,
najlepší/najhorší?
Medzi najlepších vodičov patria Nemci, Holanďania,
Belgičania, Slováci či Česi. Najhorší sú Rumuni, je na
nich vidieť, že nemajú veľkú prax s jazdením.
l Čo zvyčajne jete na cestách? Aké jedlá si
kupujete, aké sám varíte?
Kedysi som si varieval. Teraz mám kamión vybavený
mikrovlnnou rúrou a varnou kanvicou, kde si
pripravujem hotové jedlá, ktoré mám z domu na celý
týždeň. Je to napríklad mäso s ryžou, prírodný bôčik,
ovocie, zelenina.
l Kde v Európe sú podľa vás najlepšie parkoviská
pre vodičov kamiónov? Aké sú parkoviská na
Slovensku?
Parkoviská na Slovensku sa nedajú nazvať
parkoviskami, ale miniparkoviskami. Sú asi iba tri
parkoviská, ktoré zodpovedajú predpísaným parametrom. Všetky parkoviská v Európe sú preplnené.
Po 22:00 nemá vodič šancu normálne zaparkovať.
Najväčšie sú vo Francúzsku či v Španielsku, smerom
na Madrid a Barcelonu.
l Akú hudbu zvyčajne v kamióne počúvate?
Ktorá rozhlasová stanica vás najlepšie naladí?

Juraj
Trávniček:

Taká, kde hrajú pekné, moderné pesničky. Mám rád
Funradio a Slovenský rozhlas. Slovenský rozhlas viem
chytiť skoro v celej Európe.
l Využívate na cestách internet? Ktorá webová
stránka je vaša obľúbená?
Internet využívam málo, nie som príliš počítačový typ.
Mám počítač, ale nepoužívam ho. Ak sa však k nemu
náhodou dostanem, rád si pozriem filmy.
l Hrávate počas povinných prestávok nejaké
hry? Čo rád čítate (časopisy, knihy)?
Čítam časopisy o športe, to je tak všetko. Hry nehrávam,
radšej odpočívam.
l Aká je vaša obľúbená lokalita/cieľ cesty?
Španielsko, Taliansko či francúzsky Lyon, Cannes.

„Odmalička som sníval, že budem kamionistom“

l Ako dlho pôsobí v NAD- RESSe Senica: 4 a pol
roka
l Počet najazdených kilometrov: cca pol milióna
kilometrov
l Čo sa vám na vašom povolaní páči/nepáči?
Najviac sa mi páči, že človek pri tomto povolaní uvidí svet,
aj keď iba z diaľnic. Na práci je veľmi príjemná sloboda,
nikto mi nestojí za chrbtom, nešikanuje ma. Je to ale
zodpovedná a ťažká práca. Bol to už odmalička môj sen.
Čo sa mi nepáči? Že som málo s rodinou. Keby som mohol
byť častejšie doma, bolo by to výborné.
l Ktorí európski vodiči kamiónov sú, podľa vás,
najlepší/najhorší?
V každom štáte sa nájdu aj dobrí aj zlí vodiči. Nás Slovákov
je málo. Poliakov je veľa a sú s nimi problémy. Teraz
pribudlo viac Rumunov, Bulharov, Srbov a Bosniakov.
Najmä v Rumunsku bol problém, že si ľudia vodičské
preukazy kupovali. Neboli vyškolení, ani nemali vojenské
vodičské preukazy ako my, neboli mechanikmi. Takže
najväčšie problémy sú s Rumunmi, či už na

parkoviskách alebo vo firmách. Medzi najlepších vodičov
patria vodiči zo Škandinávie - Švédsko, Fínsko. Ani nemeckí
vodiči nie sú zlí. S každým sa dá vyjsť, len porozumenie
musí byť aj na druhej strane.
l Čo zvyčajne jete na cestách? Aké jedlá si kupujete,
aké sám varíte?
Keď idem po víkende na cestu, mám navarené od
manželky, jedlo sa zasterilizuje do pohárov. Na cestách
si nakúpim a spravím klasické jedlo ako doma napríklad
kura. Keď je človek hladný, je kreatívny a vymyslí si menu
aj z mála.
l Kde v Európe sú podľa vás najlepšie parkoviská pre
vodičov kamiónov? Aké sú parkoviská na Slovensku?
V zahraničí majú najlepšie parkoviská jednoznačne
Francúzi. Vo Francúzsku sa dá na obyčajnom parkovisku aj
osprchovať. Aj Nemci sa zobudili a začínajú budovať dobré
parkoviská. Po Slovensku chodím málo, ale všimol som si,
že na Kútoch je v poriadku, je tam aj reštaurácia aj sprchy.
V tomto smere je tam o šoférov postarané.
l Akú hudbu zvyčajne v kamióne počúvate? Ktorá
rozhlasová stanica vás najlepšie naladí?
V zahraničí sa ťažko vyberá stanica, keď človek dobre
nerozumie jazyku. Keď sa mi chce spať, pustím si rockovú
či vážnu hudbu. Večer sa dá chytiť v zahraničí český
Rádiožurnál, tak ten počúvam tiež. Cez deň sa chytiť nedá,
keďže je na dlhých vlnách. Človek má potom prehľad
o tom, čo sa deje na Slovensku a v Česku. V kamióne mám
notebook a satelit, cez víkend ho naladím a pozerám
televíziu.
l Využívate na cestách internet? Ktorá webová
stránka je vaša obľúbená?
Internet využívam, keď je voľná wifi. Vlastný roamingový
internet nemám, lebo je drahý. Keď je možnosť, idem
na skype a telefonujem s rodinou. Zaujíma ma šport,
pozerám si športové stránky, občas si pustím aj online
filmy. Navštevujem aj technické stránky, kde si pozerám
informácie o kamiónoch.
l Hrávate počas povinných prestávok nejaké hry?
Čo rád čítate (časopisy, knihy)?
Hry nehrávam, nemám žiadne ani v mobile ani
v notebooku. Rád si prečítam dobrú knižku, napríklad
detektívku. Beriem si so sebou aj časopisy, väčšinou
truckerské alebo o autách.

l Aká je vaša obľúbená lokalita/cieľ cesty?
Cieľovú lokalitu si nevyberiem, mám ju určenú od
špeditéra. Rád sa pozriem do Anglicka, Španielska, teším
sa, keď som pri mori. Minulý rok som sa ešte v októbri
kúpal v oceáne, bolo teplo, 28 stupňov.

August 2015
Ján
Vojtek:

„Voľno na cestách
si krátim šachom“
l Ako dlho pôsobí v NAD- RESSe Senica: 5 rokov
l Počet najazdených kilometrov: cca 600-tisíc
kilometrov

l Čo sa vám na vašom povolaní páči/nepáči?
Najviac sa mi páči voľnosť cestovania po celom svete,
spoznávanie nových krajín. Čo sa týka techniky, stále
sa vyvíja, ide dopredu, sú stále lepšie vozidlá a lepšia
technika. Čo sa mi nepáči? Povedal by som, že nič,
pretože kebyže sa mi niečo nepáči, asi by som toto
povolanie nemohol robiť.
l Ktorí európski vodiči
kamiónov sú, podľa vás,
najlepší/najhorší?
Najhorší sú balkánski vodiči z Bulharska a Rumunska, ale aj
Poliaci. Najlepší sú podľa mňa
Holanďania.
Čo zvyčajne jete na cestách?
Aké jedlá si kupujete, aké
sám varíte?
Rôznorodé. Väčšinou mám
jedlo nachystané z domu, nejaký
rezeň alebo šalát. Konzervy už
nejedávam. Stravujem sa aj
v reštauráciách, kde si dávam
mäso so zeleninovou oblohou.
Priznávam sa, že si varím málo
- je to časovo náročné a nebaví
ma umývať riad. Mám rád aj
studený fastfood, ale pokiaľ
je možnosť teplého jedla
v reštaurácii, využijem to.

l Kde v Európe sú podľa vás najlepšie parkoviská
pre vodičov kamiónov? Aké sú parkoviská na
Slovensku?
V Európe sú najlepšie parkoviská jednoznačne vo
Francúzsku, je tam pitná voda, toalety, veľké priestory.
Najslušnejšie parkovisko na Slovensku sú asi Zlaté
piesky.
l Akú hudbu zvyčajne v kamióne počúvate? Ktorá
rozhlasová stanica vás najlepšie naladí?
Keď som na Slovensku, počúvam Rádio Expres.
Z hudby mám konkrétne najradšej rockovú kapelu
Nigthwish. Upokojiť ma dokáže ľudová dychová hudba.
V Nemecku počúvam SWR3. Púšťam si aj miestne rádia,
lebo mapujú dopravnú situáciu v danom štáte. Nové
kamióny majú usb konektor, takže si môžem zobrať
pesničky so sebou.
l Využívate na cestách internet? Ktorá webová
stránka je vaša obľúbená?
Internet využívam, mám ho dokonca aj služobný, keďže
som školiaci vodič. Pripájam sa na Flipboard. Využívam
ho najmä, keď neviem nájsť nejakú firmu.
l Hrávate počas povinných prestávok nejaké
hry? Čo rád čítate (časopisy, knihy)?
Som šachista, takže hrávam šach proti počítaču. Ako
sa mi darí? Podľa toho, akú obtiažnosť si nastavím.
Keď je slabšia, počítač zdolám, keď je vysoká, som
rád, že remizujem. Kedysi som rád čítal kriminálky,
ale priznám sa, odkedy prišla éra počítačov, čítanie išlo
bokom.
l Aká je vaša obľúbená lokalita/cieľ cesty?
Rád chodím do Anglicka. Tam som aj 4 roky robil
a prirástlo mi k srdcu. Podnebie aj vzduch je tam trocha
iný ako u nás.
text a foto Barbora Žiačiková ml.

Píšte!
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HLAS DOPRAVNÉHO
SERVISU

Pomoc nielen pre vodičov

Poznáte ich hlasy, potrebujete ich informácie – správy z ciest.
Postupne vám budeme na stránkach vašich firemných novín
predstavovať jednotlivé spoločnosti i konkrétnych ľudí, ktorí
sedia za počítačmi a zároveň aj za mikrofónmi vari všetkých
rozhlasových staníc na Slovensku (i v zahraničí). Začíname.
Dobrý deň – tu je Stella Centrum...
Spoločnosť Stella centrum je na Slovensku strediskom
dopravných informácií a na našom trhu pôsobí už niekoľko
rokov. Práve odtiaľto putujú informácie do rôznych rádií,
ktoré sú nápomocné vodičom kamiónov, nákladných áut,
ale aj ostatným bežným vodičom. „Máme informácie od
polície, záchranných zložiek, teda hasičov a záchranárov,
profesionálnych a amatérskych vodičov, chodcov,
cyklistov. To sú všetko naši registrovaní informátori,“
začal naše rozprávanie Viliam Brtáň, riaditeľ Stella centra.
Aj vodičom NAD-RESS-u už informácie z tohto centra neraz
pomohli, aj keď niektoré už poznajú naspamäť. „Najviac
problémov býva na diaľničných obchvatoch veľkých miest,
takže v Bratislave je to Prístavný most a most Lafranconi,
klasicky sú problémy aj pod Strečnom, na oboch týchto
miestach sú problémy celý rok. V zime, pochopiteľne
najväčšie vrásky robia vodičom horské priechody,“
pokračoval Brtáň. Vodiči sa však môžu vďaka dopravnému
servisu dozvedieť nielen to, na ktorých úsekoch sú obmedzenia
či nehody, ale pomáhajú neraz ušetriť aj nejaké to euro. Priorita
je však jasne daná. „Pre nás je najdôležitejšie to, aby všetky
jazdné smery, ktoré na Slovensku máme, boli prejazdné.
Zameriavame sa teda najmä na informácie o prejazdnosti.
Informujeme o nehodách, ktoré ju komplikujú a snažíme
sa ponúknuť vodičom nákladných i osobných áut
alternatívne trasy, keď je niektorý úsek uzatvorený.
Informujeme aj o dopravných hliadkach a radaroch,
pretože aj to sú prekážky a vodiči sa zvyknú obzerať, ak
vidia na ceste hliadky a náhle brzdia, čím vznikajú kolóny.
Ale najdôležitejšie pre nás je, aby sme pomohli našimi
informáciami plynulému prejazdu po celom Slovensku.“
Stella centrum je členom medzinárodnej organizácie
prepravcov. V praxi to okrem iného znamená, že z centra putujú
informácie o prejazdnosti a obmedzeniach v našej krajine do
medzinárodnej centrály a odtiaľ zasa Stella získava informácie
o obmedzeniach v zahraničí. „Veľké spoločnosti naše služby
využívajú málo, čo nám je ľúto. Pri cestách nám volajú iba
samotní šoféri, ktorým vieme dať informácie o zákazoch
v zahraničí, alebo rekonštrukciách na vozovke. Takže my
sme naklonení spolupráci s väčšími dopravcami, ktorým
by sme dokázali tento servis poskytovať za veľmi malé
náklady a posielať im ich priamo do centrály. My máme aj
svoj vlastný dispečing, ako jediní na Slovensku. Niekedy
sa stáva, že vodič kamióna volá do komerčných rádií, kde
zháňa informácie o zákazoch v zahraničí, tam však takúto
informáciu nedostane. Alebo vieme poskytnúť informácie
o mostoch v konkrétnych úsekoch a dať vodičovi údaje,
či nie je daný most pod limitom jeho hmotnosti. Takže
v tomto smere vieme ušetriť dopravcom množstvo
starostí a rozhodne by som to nepodceňoval,“ upozorňuje
Viliam Brtáň a na záver dodal: „Máme vodičov kamionistov,
ktorí s nami spolupracujú už dlhé roky a pravidelne nás
informujú. Je to od nich akýsi prejav vďaky za to, že im
pomáhame aj pri cestách do zahraničia.“ 
(M. R.)

Zažili ste na cestách v kamióne niečo
výnimočné, o čo sa chcete podeliť?
Napíšte a pošlite nám ho na adresu:
nadresacik@nadress.sk.

Zaujímavé príspevky uverejníme a zároveň aj oceníme honorárom. Môžete nám
poslať svoje postrehy, príbehy, zážitky, odporúčania pre kolegov i fotografie.
Možno práve váš príbeh z ciest, bude ten najzaujímavejší.
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Bedeker - ropa
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Za všetkým hľadaj ropu!
Na svete je registrovaných 23-tisíc ropných polí, ale ropa na svetových trhoch
pochádza asi len zo stovky najvýdatnejších

Väčšina ekonomík je v súčasnosti závislých od ropy,
poľnohospodárstvo kompletne, celý svet je závislý od
ropy. Ropa hýbe novodobými dejinami a v súčasnosti
platí parafrázované: Za všetkým hľadaj ropu!

Uhľovodíkové LEGO

Ropa je zmes rôznych uhľovodíkov, ktoré sa z nej počas
spracovávania uvoľňujú v podobe plynu, palív či mazív. Patrí
medzi takzvané fosílne palivá, kam zahrňujeme aj uhlie
a zemný plyn. Pôvodne sa táto surovina označovala ako
nafta (z perzského slova „nafátá“, čo znamená vytekajúca,
či presakujúca kvapalina), ale pretože v slovenčine sa ako
nafta označuje konkrétne palivo (motorová nafta), bol pre
surovinu zvolený názov používaný v poľštine, ropa. To
v preklade znamená „hnis“ a ide o pôvodné staré označenie
miestnych poľských soľných prameňov. V nemčine sa táto
surovina označuje ako „Erdöl“, anglický názov pre ropu je
„petroleum“ no častejšie sa používa „crude oil“.
Ropa je svetložltá až čierna, olejovitá, prírodná horľavá
kvapalina s menšou hustotou ako voda a s charakteristickým
zápachom. Je tvorená zmesou plynných a rozpustných
pevných uhľovodíkov, obsahuje aj iné organické zlúčeniny
a obvykle aj piesok. Ropa je vlastne zmesou okolo 10-tisíc
rôznych zlúčenín, z ktorých nadpolovičnú väčšinu
predstavujú kvapalné uhľovodíky (80-90 percent) a iné
neuhlíkaté organické zlúčeniny (4-5 percent), obsahujúce
najmä síru, dusíkaté látky, oxidy a tiež organické molekuly
obsahujúce kovy, hlavne vanád a nikel. Okrem toho sa
v rope nachádzajú rozpustené organické plyny, ktoré tvoria
niekedy až 4 percentá objemu. Obsah vody je rôzny – od
stopového množstva po 10 percent. Mechanickú prímes
môžu tvoriť častice ílových minerálov, piesku alebo
vápenca.

Nejasný pôvod

Pôvod ropy sa vysvetľuje dvoma diametrálne odlišnými
teóriami, anorganickou a organickou. Anorganická
teória pôvodu ropy vychádza z faktu, že ropa vzniká
z jednoduchej, veľmi reaktívnej zlúčeniny acetylénu a ďalších jednoduchých látok pri vysokom tlaku a teplote.
Organická teória predpokladá, že základnou látkou sú
zvyšky organizmov (rastlinných aj živočíšnych), ktoré žili
v moriach a po odumretí podľahli hnilobným procesom
a bakteriálnej činnosti, čo nakoniec spolu s filtračným
účinkom hlín, rádioaktívneho žiarenia, vzrastaním tlaku
a teploty vyvolalo vznik uhľovodíkov. Táto teória bola dlho
akceptovaná ako prijateľnejšia, aj keď ani jedna z teórií
definitívne nevyvrátila neplatnosť druhej. Niektorí autori
pripúšťajú dokonca obe teórie.
Základom klasifikácie ropy je jej frakčné a chemické
zloženie. Okrem toho sa berie do úvahy obsah tuhých
parafínov a síry. Najcennejšie frakcie v rope sú ľahké,
preto hrubým klasifikačným znakom je hustota ropy.
Medzinárodne sa hustota udáva v stupňoch API s obrátenou škálou. Čím je nižšia, tým väčší je podiel ľahkých

frakcií a ropa je cennejšia. Podľa hustoty sa ropy
rozdeľujú na ťažké (do 28ºAPI), stredné (28-32ºAPI)
a ľahké (nad 32ºAPI). Podľa chemického zloženia sa ropy
delia na parafinické (bez prímesí), alkanické (s prímesou
nenasýtených uhľovodíkov), cyklanické (s prímesou
cykloalkánov) a aromatické (s prímesou aromatických
uhľovodíkov a heterocyklov). Delia sa aj podľa obsahu síry
na málo sírne (sladké, čo sú ropy ľahké s obsahom síry
0,2-0,5 %) a veľmi sírne (kyslé, čo sú ropy ťažké, s obsahom
síry nad 3,0 %.)
Každá ropa má pritom aj svoje obchodné označenie.
Najznámejšie sú Saharan Blend z Alžírska, Minas z Indonézie, Bonny Light z Nigérie, Saudi Arabian Light zo
Saudskej Arábie, Dubai zo Spojených arabských emirátov,
Tia Juana z Venezuely, Isthmus z Mexika, West Texas
Intermediate (WTI) z USA či britská zmes Brent ťažená
v Severnom mori.

Ťažba trhá rekordy

Prvé doložené ropné vrty boli v starej Číne. Ropu však
poznali už v Mezopotámii. kde ju využívali na izoláciu proti
vode či obranu. Asfalt z ropných jazierok sa využíval ako
spojivo tehiel v 6. st. p. n. l. Caesar mal vidieť ako Galovia
využívali ropu práve na obranu.
Ropný priemysel sa začal rozvíjať až po objavení rafinácie
kanadským vedcom A.P. Gesnerom v roku 1864 a po získaní
petroleja poľským vedcom Ignaczom Lukaszievicom.
Hĺbenie vrtov bolo uľahčené zavedením rotačného
spôsobu hĺbenia. Lukasziewicz po svojom úspechu založil
prvú ropnú rafinériu v Haliči (Poľsko). Náleziská ropy
boli v tom čase objavené v Európe najmä v Rumunsku a
Švábsku (Nemecko). Ropa z haličských zdrojov sa stala
jedným z hlavných vývozných artiklov Rakúska-Uhorska.
Po rafinérií v Haliči, bola neskôr postavená rafinéria v Baku
v Azerbajdžane (vtedajšie Ruské impérium). Z jej produkcie
pochádzalo 90 percent spracovanej ropy na svete.
V Amerike v tom čase hĺbili vrty hlavne jednotlivci. Prvá
ropná horúčka sa odohrala v Pensylvánii, po objavení
zásob v roku 1859. Osady s ľuďmi hľadajúcich zásoby
rýchlo vznikali, ale aj zanikali. Za občianskej vojny klesla
cena ropy len 10 centov za barel, pre nedostatok využitia.
Neskôr sa ale na jednom ropnom vrte dalo zarobiť aj 1,5
milióna amerických dolárov, veľmi časté však boli aj krachy.
Dopyt sa zväčšoval s dopytom po petroleji. Po mnohých
krachoch individuálnych majiteľov vrtov, bolo jasné,
že tento priemysel musí byť postavený na konkurencii
veľkých spoločností. Najväčšia ropná spoločnosť na svete
(Standard Oil) patrila J. D. Rockefellerovi. Tá vlastnila až
90 percent amerických rafinérií a podarilo sa mu získať
finančné výhody v preprave na železniciach, kde platil
len polovicu toho, čo iní producenti. Tí si však postavili
vtedy najdlhší ropovod na svete. J. D. Rockefeller ale aj
tak získal monopol na americkom trhu s ropou. Pokles
dopytu po rope nastáva po vynájdení žiarovky a menšom
využití petroleja. Po vynájdení spaľovacieho motora N.
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A. Ottom sa ale ropný priemysel stal definitívne jedným
z najdôležitejších. Tomu dodali využitie G. Daimler
a C. Benz keď vyrobili prvý automobil. K motorizácií
však najviac prispel Henry Ford, ktorého automobily boli
dostupné aj pre menej majetných. V roku 1914 spotreba
benzínu prekročila spotrebu petroleja. Dieslov motor
zaznamenal využitie, keď Pruská železničná spoločnosť
začala vyrábať dieselové lokomotívy. V roku 1912 bratia
Wrightovci prvýkrát vyniesli do vzduch lietadlo. Spotreba
ropy sa rapídne zvýšila...
Na prelome storočí ruská ropa z Kaukazu stále prevyšovala
ťažbu americkej. Holanďania začali ako prví ťažiť ropu v
kolónií v Indonézií. Spoločnosť Royal Dutch Petroleum ale
zakrátko narazila na konkurenciu Standard Oil a ropu na
Ďaleký východ začal dovážať aj britský Shell. Patril bratom
Samuelovým, ktorým finančne aj pomocou tankerov
pomáhala rodina Rotschildovcov. Spoločnosť vtedy ropu
len prevážala hlavne z Kaukazu. Cesta cez Suezský prieplav
cez Indický oceán do Japonska bola jednoduchšia ako
z Pensylvánie cez Tichý oceán, a tak získal Shell dominanciu tam a neskôr v celej Juhovýchodnej Ázií. Spoločnosť je
pomenovaná po otcovi bratov Samuelovcov, ktorý vlastnil
obchod s mušľami. Bratia však dbali viac na imidž a miestnu
politiku, ako na svoju spoločnosť a tá potrebovala silného
lídra. Marcus Samuel sa dokonca stal starostom Londýna.
Vďaka vplyvnému manažérovi Royal Dutch došlo k fúzií
týchto dvoch firiem, vznikla Royal Dutch-Shell. Stala sa tak
hlavným konkurentom Standard Oil, ktorá sa pre ropný
škandál musela rozdeliť na 34 firiem.
Ropný priemysel na Blízkom východe sa začali rozvíjať
s objavom nálezísk nemeckými geológmi v Mezopotámií
(Iraku), patriacej Osmanskej ríši. Sultán však bez výnosu
nenechal ťažiť ropu cudzincami na svojom území a tak sa
Nemci ponúkli postaviť železnicu z Istanbulu do Kuvajtu,
s tým, že môžu voľne využívať suroviny v šírke 64 km
okolo trate. Tí však chceli ropu z tejto oblasti priemyselne
spracovávať, no Osmani im výhody zrušili. Nemci železnicu
nakoniec dostavali a irackú ropnú spoločnosť nakoniec
vlastnili západné mocnosti.
Ťažba v Iráne (Perzií) sa začala po vyriešení miestnych
sporov medzi Britmi a Rusmi, ktoré si územie ťažby
rozdelili na polovicu. Práva na ťažbu v britskej časti
poskytli súkromnej osobe, Wiliamovi Knox d‘Arcy. Na
posledný pokus sa jeho spoločnosti podarilo objaviť jedno
z najväčších nálezísk na svete. Britská vláda však chcela
tieto zásoby mať pod kontrolou, a tak nevedno ako, sa
nakoniec ocitli ťažobné práva v štátnych rukách a bola
vytvorená Anglo-Persian Company, neskôr premenovaná
British Petroleum Company.
Rozvoj technológií a politická situácia ovplyvnili spotrebu
20. storočia. V prvej polovici storočia sa zvýšila trojnásobne,
no potom spotreba začala stagnovať. Bol to dôsledok
využitia technológií umožňujúcich menšiu spotrebu.
Ceny ropy boli po dlhý čas nízke a takmer nemenné.
Keď však začiatkom 70-tych rokov prudko stúpla, začal
sa aj podiel ropy na svetovom trhu znižovať. V polovici
80-tych rokov bol podiel ropy 38 percent a predpokladalo
sa, že sa bude aj ďalej znižovať, no ešte stále je najvyšší zo
všetkých komodít (42 percent v roku 2010). Od roku 1979
došlo v USA a západnej Európe k viac ako dvojnásobnému
rastu cien (z 13 USD/b. na 30 USD/b.) Spomalenie
spotreby ropy v Európe a Amerike bolo vyvážené rastom
v Juhovýchodnej Ázií, hlavne v Číne, ktorá od roku 1994
do 2004 viac ako zdvojnásobila svoju spotrebu. Podobne je
na tom India, Indonézia a iné krajiny regiónu. V roku 2004
a 2005 ťažila väčšina svetových producentov na hranici
svojich možností, pričom nedostatok ropy začal byť čoraz
aktuálnejší a stal sa fenoménom sprevádzajúcim zvyšujúcu
sa cenu ropy pre stále väčšie náklady na ťažbu a spotrebu.
Tretieho júla 2008 sa cena vyšplhala až na 146,80 USD/b
(Brent) a 145,29 USD/b (WTI). V súčasnosti sa však barel
obchoduje za menej ako 50 USD/b. Došlo totiž k zlomu,
ktorý spôsobila bridlicová ropa.

Zničujúca ropná vojna

V súčasnosti predstavuje denná spotreba takmer 94 mil.
barelov. Najväčšími producentmi sú Saudská Arábia, Rusko
a už aj USA. Denná produkcia každého z nich je väčšia ako
10 mil. barelov.
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Hlavné svetové typy ropy

Brent, zmes 15 druhov ropy z nálezísk v Severnom mori. Za cenu
tohto typu ropy sa väčšinou predáva ropa z Európy, Afriky a Blízkeho
východu určená pre spotrebu na Západe.
West Texas Intermediate (WTI), za ktorej cenu sa predáva
severoamerická ropa.
Dubai, za ktorej cenu sa predáva blízkovýchodná ropa určená pre
ázijsko-pacifickú oblasť.
Tapis (z Malajzie), za ktorej cenu sa predáva ľahká ropa z Ďalekého
východu.
Minas (z Indonézie), za ktorej cenu sa predáva ťažká ropa
z Ďalekého východu.
Urals (z Ruska), ropa ktorá sa dováža ropovodom Družba na
Slovensko a ďalších európskych krajín.
Azeri light (z Azerbajdžanu).

Kôš OPECu
zahŕňa:

V dôsledku celosvetovej krízy sa spotreba ropy znížila
a keď sa v novom tisícročí začala v USA ťažiť bridlicová
ropa, úplne sa zmenila situácia na trhu. USA sa usilujú
o sebestačnosť v zásobovaní ropou a žiadna z krajín
ťažiacich ropu nechce prísť o svoj trhový podiel. Na
trhu je tak denne o 3 mil. barelov ropy viac, ako je dopyt
a jej cena sa prepadla pod 50 USD/b. To je suma, ktorá je
nižšia ako technologické náklady, čo mnohé ťažobné firmy
ohrozuje existenčne a pociťujú to aj jednotlivé krajiny, pre
ktoré znamená ťažba ropy ekonomickú prosperitu. Týka
sa to nielen Ruska, ale aj Nórska či Saudskoarabského
kráľovstva. Zastavili sa prieskumné práce pri hľadaní
nových ložísk a niektoré menej rentabilné sa zatvárajú.
To sa môže zásadne a dramaticky prejaviť o niekoľko rokov.

Bridlicová ropa

Ropné bridlice, v ktorých sa ukrýva ropa, možno nájsť na
mnohých miestach na svete, zatiaľ je známych viac ako 600
ložísk vo vyše 30 krajinách. Odhaduje sa, že svetové zásoby
bridlicovej ropy dosahujú asi tri trilióny barelov čiže jej
svetových zásob je 13-krát viac, ako zásob tradičnej ropy.
Pri súčasnej úrovni spotreby týchto energetických zdrojov
postačí na 300 rokov nepretržitej ťažby. A tu sa začínajú
problémy. Ťažba bridlicovej ropy je ekonomicky výhodná
len na najbohatších náleziskách (od 90 litrov na tonu
bridlice). No aj hrúbka vrstvy hrá svoju úlohu – najmenej
30 m. A tejto podmienke nezodpovedajú zďaleka všetky
náleziská z tých, ktorých prieskum sa uznáva za viac menej
výhodný.
Okrem toho je ťažba bridlicovej ropy zložitejšia a drahšia ako je tradičná ťažba a preto je aj cena vyššia. Existuje aj iný problém. Približne po 400 dní fungovania
náleziska vzniká prudké zníženie (do 80 percent) objemov
produkcie. Ale Američanov problémy neľakajú. Za prvé
desaťročie 21. storočia sa objem výroby bridlicovej ropy
v USA zvýšil zo 111-tisíc barelov denne na 553-tisíc
a v súčasnosti ťažba ropy v USA dosiahla 7,46 milióna
barelov denne. Medziročne sa zvýšila takmer o milión
barelov denne, čo predstavovalo najvýraznejší nárast
v histórii. Medzinárodná agentúra pre energiu (IEA) sa
v roku 2012 postarala o rozruch, keď podľa jej štúdie USA
dosiahnu úplnú nezávislosť od dovozu do roka 2030.
Už v roku 2017 by mali z pozície najväčších producentov
ropy vytlačiť Saudskú Arábiu aj Rusko.
Najväčšie zásoby ropných bridlíc majú Spojené štáty,
Brazília, Rusko a Mexiko; predpokladá sa, že v USA sa
nachádza viac ako 72 percent ich svetových zásob. Vďaka
tomu sa Spojené štáty v ťažbe ropy v súčasnosti stali
takmer sebestačné.
Do ropných bridlíc sa vyvŕtajú vrty s dĺžkou až jeden
kilometer. Následne je hornina zahrievaná na vysokú
teplotu zemným plynom a uvoľňujú sa z nej uhľovodíky. Po
ich vyťažení sú ochladené v kondenzátore, kde sa oddeľuje
ropa, voda a zemný plyn.
Frakovanie, čiže vháňanie vody s chemikáliami do
bridlíc, vďaka čomu sa uvoľní ropa alebo zemný plyn,
bolo považované za zázračnú metódu. Niektoré štáty
ako Severná Dakota zažívali ekonomický rozmach, kým
nedošlo k prepadu cien ropy. Mnohí kritici od začiatku
upozorňovali na to, že chemikálie by mohli znečistiť pôdu
a spodné vody. Napríklad štát New York úplne zakázal

Arab Light (Saudská Arábia),
Bonny Light (Nigéria),
Fateh (Spojené arabské emiráty),
Isthmus (Mexiko, nepatrí do OPECu),
Minas (Indonézia),
Saharan Blend (Alžírsko),
Tia Juana Light (Venezuela).

frakovanie a odôvodnil to možnými rizikami pre zdravie
obyvateľov.

Preprava po súši

V polovici 19. storočia, kedy sa začala ropa vo väčšom
množstve ťažiť v Rusku a v USA, bola prepravovaná
v drevených sudoch na whisky na konských povozoch.
Objem sudu sa ustálil na istej hodnote a odvtedy sa ťažba
ropy uvádza v bareloch (1 barel = 159 litrov). Prepravu
konskými povozmi čoskoro nahradila preprava v cisternách
po železnici. Ani tento spôsob dopravy nebol dostačujúci
a bolo potrebné nájsť efektívnejší spôsob. Na súši to boli
ropovody, na vode tankery.
Prvý ropovod mal dĺžku 9,6 km a vybudovali ho v roku
1865 v Pensylvánii. Odvtedy bolo postavených mnoho
ďalších ropovodov, ktoré denne prepravujú obrovské
množstvo ropy. Ropovod tvoria rúry s priemerom 30 až
–122 cm, ktoré sú najčastejšie uložené na stĺpoch nad
terénom. Niekedy sú z najrôznejších dôvodov zakopané
pod zem, niekedy prechádzajú aj po morskom dne.
Súčasťou ropovodu sú pravidelne sa opakujúce čerpacie
stanice, ktoré zaisťujú stály prúd ropy tečúcej rýchlosťou
1 až 6 m/s. Aby sa v ropovode nevytvárali usadeniny, občas
ho prečistia oceľovým „ježkom“, ktorý unáša prúd ropy.
Ropovod Družba je najdlhší ropovod na svete, začínajúci
v ruskej Samare a vedúci cez Bielorusko, Nemecko, Poľsko
(severná vetva), Ukrajinu, Maďarsko, Slovensko a Česko
(južná vetva). Ropa ním prejde trasu dlhú vyše 4000 km.

Morskí obri

V roku 1869 prepravila ropu špeciálne upravená
plachetnica Charles z USA do Európy. Išlo v podstate
o prvý tanker – loď na prepravu ropy. Dôležitým parametrom
každej lode je jej nosnosť. Udáva sa buď v DWT (dead weight
tons – t. j. maximálnej nosnosti v tonách), alebo v BRT
(brutto registrovaná tona – 2,83 m3, udáva celkový objem
uzavretého priestoru lode). Z ekonomického hľadiska
vychádza, že čím je loď väčšia, tým lacnejšia je doprava, ale,
žiaľ, o to horšie má loď manévrovacie schopnosti a väčšie sú
aj dopady na životné prostredie v prípade katastrofy. Z tohto
dôvodu nesmú tankery kotviť v prístavoch, ropa sa z nich
prečerpáva ďaleko od prístavu do podmorského potrubia.
V súčasnosti stavia najväčšie tankery Japonsko. Hladiny
morí a oceánov brázdi približne 700 supertankerov.
Jedným z najväčších bol Happy Gigant (jeho označenie bolo
Knock Nevis, predtým Happy Giant, Jahre Viking, Seawise
Giant, Oppama a nakoniec Mont), ktorý mal ponor 24,6
m, šírku 68 m a dĺžku 486 m. Išlo o najdlhšiu loď na svete.
Postavili ju lodenice Sumitomo Heavy Industries v Tokiu
v roku 1976. Mal najväčšiu DWT, akú kedy loď mala. Jeho
objem pri plnom naložení bol 657 019 ton, čo je najviac
zo všetkých druhov lodí. Vďaka svojmu ponoru nebol však
schopný preplávať cez Lamanšský prieliv, ani Suezský
prieplav, či Panamský prieplav. Celkovo bol považovaný
za najväčšiu loď aká bola kedy postavená, a zároveň ako
najväčší samohybný objekt postavený človekom. Počas
iránsko-irackej vojny bol potopený, neskôr ho vytiahli,
opravili a opäť uviedli do prevádzky. Neskôr bol používaný
ako plávajúci zásobník ropy a kotvil na pobreží Kataru
v Perzskom zálive.
V súčasnosti je v prevádzke viac než 6-tisíc tankerov

rôznej veľkosti, kvality, plávajúcich pod vlajkami rôznych
štátov. Napriek zvyšujúcim sa nárokom na kvalitu tankerov
(každý musí mať napríklad zdvojené steny), dochádza
občas k ich stroskotaniu a následnej ekologickej katastrofe.

Ropa pre Slovensko

Ťažba ropy má na Slovensku storočnú tradíciu. Na
Slovensku sa roponosné súvrstvia nachádzajú v Záhorskej nížine, kde sú viazané na Viedenskú panvu. Prvým
objaveným ložiskom boli Gbely. Ďalšou oblasťou s náleziskami ropy je Panónska panva na východnom Slovensku
s ložiskami v oblasti Senného, Stretavy a Ptrukše. Výskyty
ropy sú ďalej známe i z rozhrania Centrálnokarpatskej
paleogénnej panvy a bradlového pásma v Spišsko-šarišskom medzihorí, kde sa nachádza ložisko Lipany.
Ropa bola nájdená aj na viacerých miestach vo flyšovom
pásme (potvrdené vrtmi) napr. Miková na východnom
Slovensku, známy je aj prirodzený výver v Korni na
Kysuciach.
V súčasnosti sa ropa ťaží len v Gbeloch. Celkovo počas sto
rokov existencie ťažby ropy na Slovensku bolo vyťažených
3,8 miliónov ton ropy. V minulom roku Nafta Gbely
vyťažila približne 9 tisíc ton ropy, rok predtým o niečo viac,
zhruba 10-tisíc ton. Ťažba však postupne klesá. Závislosť
na dovoze je takmer stopercentná. Nie je však vylúčené, že
ťažiť sa začne na východnom Slovensku. Firma s americkou
účasťou Alpine Oil and Gas chce spustiť do štvrť roka
prieskumné vrty na ťažbu čierneho zlata. Povolenie na
prieskum sa vzťahuje na územia v Krivej Oľke v okrese
Medzilaborce, Ruskú Porubu v okrese Humenné a Smilno
v okrese Bardejov, kde plánuje firma tri prieskumné vrty.
Narazilo to však na odpor miestnych obyvateľov.
Zatiaľ prúdi na Slovensko ropa ropovodom Družba,
no vďaka rekonštrukcii ropovodu Adria, ktorú realizujú
spoločnosti Slovnaft, Transpetrol a MOL bude možná
aj diverzifikáciu dodávok ropy z Balkánu. Vďaka tomu
bude rafinéria Slovnaft môcť využívať východné aj južné
zdroje z Chorvátska. V prípade prerušení dodávok ropy cez
Družbu je možné okamžité alternatívne riešenie dodávok
v objeme 3 až 3,5 miliónov ton ropy ročne. V decembri
minulého roku podpísalo Slovensko s Ruskou federáciou
medzivládnu dohodu o dodávkach ropy a o tranzite ropy
cez naše územie. Podpísaná dohoda platí do roku 2029.
Z dohody vyplýva, že ročne by nám mali Rusi dodať do šesť
miliónov ton ropy. Také isté množstvo ruskej ropy by sa
malo prepraviť cez naše územie ďalej na Západ.
Ruská ropa, ktorej cesta končí v bratislavskom Slovnafte,
je mixom niekoľkých druhov rôp. Zmes obsahuje ľahkú
sibírsku ropu, ako aj ropy s vysokým obsahom síry
pochádzajúce z európskych regiónov Ruska. Je známa ako
ropa Urals a na newyorskej komoditnej burze NYMEX a na
iných burzách sa obchoduje pod názvom REBCO (Russian
Export Blend Crude Oil).
Ide o stredne ťažkú ropu so stredným obsahom síry
(približne 1,5 percenta), čo znamená, že jej spracovanie
si vyžaduje viac energetických nákladov, ako napríklad
v prípade kvalitnejšej ropy Brent, WTI (West Texas Intermediate) či ľahkej líbyjskej ropy, kde obsah síry je 4-5 násobne nižší, a kde aj podiel ľahších frakcií vhodných na výrobu benzínu a nafty je podstatne nižší. 

text a foto Milan Kysucký
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Cvičenie za volantom

PELE-MELE O ROPE

Slovenský ropný unikát
Aby ropa voľne vytekala zo svojho ložiska je vo svete
veľmi ojedinelý jav. V Európe sú známe len dva takéto
pramene, z čoho jeden sa nachádza na Slovensku, na
Kysuciach (druhý na Kostarike). Miestni obyvatelia
dávno vedeli, kde v močariskách vybuchoval metán, čo
sa občas zapálil a strašil pocestných, aj kde na povrch
vyteká páchnuca tekutina, ktorú chodili naberať do
nádob a nosili si domov. Do misky s ropou potom
prisypali trochu soli, aby príliš nečmudila, ponorili
borovicový lúč a mali svetlo. Zadarmo, lebo gajst
(petrolej) bol pre nich veľmi drahý. Celá chalupa smrdela
naftou, pričom o automobiloch vtedy ani nechyrovali...
Už na začiatku 20. storočia však stáli v chotári Veľkej
Turzovky (dnes obce Korňa a Klokočov) vrtné zariadenia
– borungy. V roku 1898 tu našli aj odborníci povrchové
výrony ropy. Išlo o vysokokvalitnú parafinickú ropu s
nízkym obsahom síry, podobnú rope typu Brent. Tá sa
tu potom v nehlbokých (do 500 m) a málo výdatných
vrtoch ťažila. Sirény ohlasujúce začiatok a koniec šichty
na borungu sprevádzali život vrchárov ako neomylná
časomiera s prestávkami skoro tridsať rokov. Na vtedajšie
pomery bola ťažba pravdepodobne rentabilná, aj keď
výdatnosť nebola príliš veľká. Dohromady sa vyťažilo
len niekoľko tisíc ton čiernej páchnucej tekutiny. Keď
nakoniec ťažbu utlmili a vrtné zariadenia demontovali,
bolo zrazu všetkým za tým nie práve príjemným zvukom
akosi smutno.
Nuž nebol to ani Blízky východ, ani ruské ropné
polia, no napriek tomu nádej na obnovenie ťažby
ešte neumrela. V rokoch 1997-1999 sa uskutočnil
prieskumný vrt v katastrálnom území Korne, plánovaný
do hĺbky 1 500 m, skončil však na necelých 1 300 m.
Ľudia vraveli, že zlomili vrták. Ale borung už netrúbil.
Ropu vtedy nenašli, ale územie ostáva perspektívne
najmä v prípade ťažkej svetovej ropnej krízy. Ťažba by
bola však taká drahá, že liter benzínu z kysuckej ropy by
stál okolo 6,60 eur.
V roku 1973 ropný prameň vyhlásili za chránený
prírodný výtvor, v roku 1995 prekategorizovali na
prírodnú pamiatku s výmerou 0,17 ha. Jeho oficiálny
názov je Prírodná pamiatka Korňanský ropný prameň.
Nachádza sa v katastri obce Korňa, do ktorej je prístup
autobusom z Turzovky. V časti Nižná Korňa na úpätí
Živčákovej hory (787 m n. m.), asi sto metrov naľavo od
ústrednej komunikácie k nej vedie žltá turistická značka.

Prvý Dieslov motor
nepoháňala nafta
Dieselový motor vynašiel nemecký vynálezca
Rudolf Diesel v spolupráci s firmou MAN. Vývoj začal
teoretickým popisom a získaním patentu 28. februára
1892. Prvý prototyp pracoval na uhoľný prach a bol
zostrojený v auguste 1893. O tri roky postavil R. Diesel
druhý prototyp so vstrekovaním benzínu, ktorý však
veľmi rýchlo nahradil vstrekovaním petroleja. Zmena
paliva prispela k pokojnejšej prevádzke prototypu. Až
tretí prototyp, dokončený v decembri 1896 a odskúšaný
v roku 1897 sa považuje za predchodcu štvordobého
vznetového motora. Ani ten však ešte nepoháňala
nafta, ale olej z arašidov. Ten neskôr nahradila nafta.
Motor mal výkon 14,7 kW pri otáčkach 170/min. Mal
ekonomickú prevádzku, ale kvôli veľkosti, hmotnosti
a komplikovanosti vysokotlakového kompresora
sa používal iba ako lodný, alebo stacionárny motor.
Tepelnú energiu využíval nový motor z 26 percent,
dvakrát účinnejšie ako najlepšie parné stroje tej doby.
R. Diesel bol vďaka svojmu vynálezu dobre zabezpečený, bol však tiež presvedčený, že svet čakajú veľké
sociálne zmeny. V diele Solidarizmus prišiel s teóriou,
ako by usporiadanie spoločnosti malo vyzerať. Po
niekoľkých rokoch blahobytu sa však ocitol na pokraji
bankrotu, o väčšinu peňazí prišiel pre zlé investície do
nehnuteľností, ale aj pre hráčsku vášeň. V septembri
1913 sa vydal z Antverp na cestu do Anglicka, kam však
nikdy nedorazil. V noci z 29. na 30. septembra 1913
zmizol z paluby lode Dresden a dodnes sa špekuluje, či
to bola samovražda, vražda alebo nešťastná náhoda.
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So Zoricou fit aj za volantom!
Dlhé hodiny sedenia za volantom dávajú telu
poriadne zabrať. V prvom rade sa to prejaví na našej
chrbtici. Raz darmo, človek nebol prírodou stvorený
ako vodič. Sedenie za volantom nie je prirodzená
ľudská činnosť. Človek sa do tejto pozície dostal
v dôsledku vývoja civilizácie. Tlačenie na spojku
a brzdu zamestnáva dolné končatiny. Držanie
volantu znamená záťaž na horné končatiny, ale aj
chrbát. Výsledkom je napätie svalov a bolesti. Únava
krčných svalov je častým zdravotným problémom
vodičov. A trpí aj dolná časť chrbta. Na tejto
stránke sa pod vedením majsterky sveta v aerobiku
Zory Czoborovej postupne naučíme odbúrať stres
a stuhnutosť svalov, účinne reštartovať organizmus,
posilniť svalstvo a vybudovať si vnútorný stabilizačný systém, ktorý nám pomôže predísť vážnejším následkom na našej chrbtici.

Zora Czoborová vyštudovala FTVŠ UK v Bratislave. Stala
sa trojnásobnou majsterkou vo fitnes a v roku 1994 získala
v Pretórii titul majsterky sveta v aerobiku. V roku 1997
otvorila športové centrum ZORAFIT, kde pôsobila ako
manažérka. Od roku 2000 vlastní fitnes ZORACENTRUM.
Je autorkou viacerých náučných videokaziet s tematikou
cvičenia. V roku 2005 vydala DVD zamerané na odstránenie
bolesti chrbta a spevnenie svalového tonusu pod názvom
ZORALATES a neutícha ani záujem o fitpobyty doma
i v zahraničí pod jej odborným vedením. Je to dlhoročná
šoférka, v osemnástich bola jednou z jej prvých trás
cesta na dovolenku v Chorvátsku, vtedy pod dozorom
starostlivého otca. Šoféruje veľa a rada, a má veľmi kladný
vzťah aj k Záhoriu, kde na chalupe spolu s rodinou trávi
väčšinu svojho voľného času.
l K čomu vediete svojich klientov?
Usilujem sa viesť ich v prvom rade k tomu, aby sa zdravo
stravovali a zdravo žili. Každý sám je zodpovedný za svoju
fyzickú zdatnosť. Učím ich, že aj neskôr, vo vysokom veku,

Čo vás postupne naučíme:
Dáme vám návod na STREČINGOVÉ
CVIČENIA, ktoré uvoľnia stuhnutú šiju,
stŕpnutý krk, paže, a bolestivý chrbát
v spodnej časti. Ukážeme vám, aké je
správne držanie tela v sede.
Na to, aby sa nám prekrvil organizmus
sú dôležité KONDIČNÉ CVIČENIA, ktoré
odbúrajú únavu a pomôžu reštartovať
organizmus. S tým súvisí aj správne
dýchanie – veľká väčšina z nás dýcha
plytko, len do hornej časti pľúc. Naučíme sa
dýchať do bránice – až do hrotov pľúc. Toto
vzpružujúce cvičenie možno robiť aj počas

môže byť človek zdravý a sebestačný. Ale pre to treba začať
niečo robiť už oveľa skôr.
l A práve začať je najťažšie. Mladý človek si telo
takmer neuvedomuje, ale po štyridsiatke sa už
kadečo prejaví...
Mnohí mladí ľudia si nevedia predstaviť, ako sa budú
cítiť v štyridsiatke, ale päťdesiatnici už dokážu oceniť, aké
je to fajn byť v dobrej fyzickej kondícii. Jedno rozhodne
pozorujem – ľudia, ktorí pravidelne cvičia a športujú sú
minimálne o sedem až desať rokov fyzicky zdatnejší
a zdravší, než ich ostatní rovesníci.
l Stále existuje vaše fitnes Zoracentrum, ale
pracujete s klientmi aj individuálne.
Mojimi klientmi sú ženy, muži, deti aj športovci.
V poslednom čase sa venujem najmä problémom chrbtice,
ktoré vznikajú zo sedavého zamestnania, poškodeným
platničkám, s čím súvisia vystreľujúce bolesti a migrény.
Snažím sa vplývať na ľudí tak, aby si z cvičenia urobili
takú prirodzenú súčasť života, akou je ranné a večerné
umývanie zubov.
l Vymysleli ste zaujímavý produkt - organizujete
fitpobyty. Ako to vyzerá?
Oslovovali ma ľudia z celého Slovenska. Aby som
mohla uspokojiť všetkých odštartovala som v roku
1997 fitpobyty. Chodíme pravidelne cvičiť do kúpeľných
miest na Slovensku, ale aj k moru – do Turecka, boli sme
v Egypte, Grécku, Chorvátsku. Cvičíme počas celého
pobytu trikrát za deň. Okrem toho radím záujemcom aj
v otázkach životosprávy, stravovania, pitného režimu,
výživových doplnkov. Úžasné je, že na pobyte ľudí naučím
to, v čom potom pokračujú sami po návrate domov.
l Na tomto mieste budeme radiť vodičom, ktorí
sediac za volantom trávia dlhé hodiny. Čo im
poradíte?
Je veľmi ľahké povedať, aby sa človek vzal, šiel do
fitnescentra a hýbal sa. Lenže aj sedavé zamestnanie je
vlastne fyzicky i psychicky veľmi namáhavé, únavné, takže
po skončení pracovného času sa človek potrebuje určite
najesť a ľahnúť si. Ťažko by som vodičovi radila zaparkuj,
nájdi si najbližšie fitko a choď na bežiaci pás.
l Čo im teda ušijete na mieru?
V prvom rade naučíme vodičov starať sa o zdravie
svojej chrbtice. To znamená, aby sa pravidelne venovali
strečingovým cvičeniam a posilňovaniu vnútorného
stabilizačného systému. Ten predstavujú svaly vo vnútri
tela – brušné aj chrbtové. Okolo chrbtice sú pásy svalov,
ktoré ju spevňujú. Keď človek dlho sedí v istej polohe,
stavce vytláčajú platničku do jednej strany. Pokiaľ svaly
okolo chrbtice nemajú dostatočný tonus uvoľnia sa
a dovolia platničke vyjsť von. Ale ak sú spevnené, platnička
„nevyskočí“. Toto je podstata vnútorného stabilizačného
systému.
l Viem, že ste na to vyvinuli svoj vlastný systém
cvičení.
Vyvinula som súbor cvičení Zoralates, je aj na DVD,
mám s ním úspech po celom svete. Venujem sa tejto problematike dlhodobo, lebo toto sa netýka
iba ľudí sediacich za volantom,
či v kancelárii za počítačom.
Paradoxne, týka sa aj športovcov. Určité športy
jednostranne
zaťažujú
chrbticu – mávajú s tým
problém hokejisti, tenisti,
stolní tenisti, oštepári.
 text Oľga Belešová

foto archív

Zory Czoborovej

jazdy. Spôsobí prekrvenie mozgu a celého
organizmu, zvýši sa pozornosť a reakcie.
Naučíme sa, že posilňovať sa dá
ľahko a účinne aj vlastným telom.
POSIĽŇOVACIE CVIČENIA spevnia
základné svalové skupiny –
chrbát, ramená, sedacie svalstvo,
stehná, brušné svalstvo.
Pozornosť budeme venovať
aj zdravotným cvičeniam,
teda VNÚTORNÉMU
STABILIZAČNÉMU
SYSTÉMU. Naučíme sa čo
robiť, aby sme nemali problémy
s platničkami.
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Vodič, vodička

NA ODPOČÍVADLE
s Verou Wisterovou

POHĽAD
Z OSOBÁKA

Na ceste
som
pokojný
Baran
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Ste Páni

Pochodili ste takmer celý svet, vrátane ciest autom.
Aká ste vodička?
Myslím si, že jazdím bezpečne, doteraz som našťastie
nezažila za volantom nič dramatické. Skoro všetky nehody
a škrabance či ťuknutia sa diali pri parkovaní...
Narodili ste sa v znamení barana, prejavuje sa to aj
na cestách za volantom?
Nepatrím k šoférom, ktorí si v aute ventilujú emócie. Keď
sa ponáhľam, tak možno jazdím o niečo agresívnejšie, ale
najčastejšia nadávka, ktorú na ceste používam je „ty amatér“.
Ako by ste charakterizovali/porovnali vodičov a štýl
jazdy v zahraničí so Slovenskom?
Dlhšie som žila v Austrálii, kde mi štýl jazdy maximálne
vyhovuje. Každý dodržiava predpisy, šoféri sú veľmi
ohľaduplní a dokonca na dlhších neobývaných úsekoch
si oproti idúce autá kývajú a blikajú. V Izraeli som sa za
volantom zas necítila až tak istá, jazdí sa tam divoko, pri
predbiehaní treba často otvoriť okienko a rukou mávať na
ostatné autá, aby vás pustili. Šoférovala som aj v Egypte,
ale tam som to rýchlo vzdala. Mala som pocit, že nikto
vlastne nevie, po ktorej strane cesty sa má jazdiť.
Okrem toho, že občas zavadzajú na cestách... Ako
vnímate kamióny a kamionistov?
Majú môj veľký obdiv a rešpekt. Mám pocit, že to musí byť
jedno z najnáročnejších povolaní. Dlhé odlúčenie od rodiny,
monotónna cesta či občasná samota. A asi by som ani nedokázala
odšoférovať taký dlhý kamión. Napríklad – austrálske kamióny
s prívesmi bývajú aj dlhšie ako niektoré vlaky!
Existuje nejaký cieľ cesty – destinácia, do ktorej by
ste sa chceli dopraviť, napríklad v kabíne kamióna?
Rada by som prešla Škandináviu. Keďže je tam ubytovanie
mimoriadne drahé, kabína kamióna by bol skvelý hotel.
foto Andrea Horniczká text Barbora Žiačiková ml.

VAŠE
NOVINY

Vaše firemné noviny sú novinka. Boli
vymyslené pre vás a budú o vás. Ako niečo na
čítanie domov alebo do kabíny na cesty. My
v redakcii chceme, aby boli plné zaujímavostí
a užitočných informácií, ktoré sa týkajú
života a práce vo vašej spoločnosti NAD-RESS
Senica, a.s., a aby boli zaujímavé na každej
strane. V každom čísle nájdete rozhovory
s ľuďmi z vašej firmy, aktuálne témy, riadky
o úspechoch i o tom, čo by bolo treba zlepšiť.
Autormi ste vy všetci, lebo budete hovoriť
a písať o veciach, ktorým rozumiete práve
vy. To žiaden novinár za vás neurobí. My
môžeme pridávať zaujímavé témy, napríklad,
ako v úvodnom čísle, o rope – čo je to, kde je
to, ako sa ťaží a prepravuje. V ďalších číslach
NADRESÁČIKA budeme tému rozvíjať. Čo
všetko sa s ropou/naftou deje, kým vo forme
pohonnej hmoty strčíte tankovaciu pištol
do nádrže svojho vozidla. Firemné noviny
NADRESÁČIK sú váš priestor. Vaša cesta
prvej triedy v rámci komunikácie medzi
ľuďmi. Užívajte si ju a využívajte ju. Šťastnú
cestu novinám aj s novinami!
Redakcia

PRIESTOR
PRE RODINU

DETI

Kamión, ťahač, truck alebo akokoľvek
inak pomenovaný novodobý krížnik
ciest je pre vodičov osobných motorových vozidiel dopravný prostriedok,
ktorý vzbudzuje občas hnev, občas
obdiv, občas rozpaky alebo strach. Ak
máte obehnúť na upršanej ceste alebo
na diaľnici rad kamiónov, alebo len jeden
jediný – tak je to zážitok zaváňajúci
poriadnou dávkou adrenalínu. Ak vidíte
vzájomne sa obiehať dva kamióny,
ktorý každý môže ísť maximálne
110, tak sa vám častokrát dvíha tlak.
Aké to však je na tej druhej strane,
za volantom kamióna, ktorý križuje
Slovensko, alebo Európu? To poznajú
len páni kamionisti. Nekonečné hodiny
strávené za volantom, nekonečné
chvíle na parkoviskách, pri skladoch
alebo nákladných rampách – to sú
pocity, ktoré si my – obyčajní vodiči
osobných áut, ani nevieme predstaviť.
Byť v kamióne, to je skutočný stav „byť
na ceste“. Na ceste pre tovar, s tovarom,
na ceste pre zákazníkov – to môžu robiť
len naozajstní majstri volantu. Ak sa
hovorí, že najkrajší pohľad na svet je
z konského sedla, tak potom aký je
pohľad z kabíny kamióna? Aké to je,
keď ste celé dni zavretý v kabíne ťahača,
to si my obyčajní šoféri nedokážeme
ani predstaviť. Byť vodičom kamióna –
je to romantika, alebo obyčajná drina?
Nech je to tak, či tak, nech na vás
občas nadávam, alebo sa hnevám, tak
v skutočnosti dávam pred vami klobúk
dole.

Stano z Bratislavy,
vodič – osobáku...

Rubrika Priestor pre rodinu je pre vás – milé decká a milé partnerky našich vodičov. Sem môžete písať, čo sa vám
páči alebo aj to, čo sa vám nepáči. Lebo tieto noviny sú aj
vaše. Môžete aj kresliť, posielať fotografie, dávať otázky.
Na začiatok sme pre vás v redakcii NADRESÁČIKa pripravili súťaž. Tak pre deti, ako aj pre dospelé...

Nakreslite tatina alebo nakreslite kamión alebo
nakreslite tatina v kamióne. Čo chcete a ako chcete.
Kresbu či maľbu urobte na výkres a pošlite ju do
ocinovej roboty. Môže ju priniesť a odovzdať on
alebo ju pošlite poštou na adresu NAD-RESS,
Senica, a. s., Železničná 329/21, 905 01 Senica.
Čo bude ďalej? Vaše kresby uverejníme
v novinách NADRESÁČIK. Navyše, ako
odmenu za vašu snahu, každému autorovi
alebo autorke dáme vyrobiť z jeho/jej
výkresu desať kusov ozajstných
poštových pohľadníc. Tie budú
vaše a môžete ich posielať komu
chcete.

ŽENY

Varíte? Nuž vari varíte aj svojmu chlapovi
na cestu. Napíšte, prípadne aj odfoťte, svoj
recept, svoje jedlo. Je úplne jedno, či ide
klasické rezne, nejakú obľúbenú špecialitku
pre vášho vodiča, lepeňák alebo mäso na šťave
v pohári. Každá z vás sa dostane do žrebovania a jedna výherkyňa absolvuje jednodňovú
Školu
varenia pre gurmánov vo
Svätom Jure. S odvozom
„do školy“ a aj domov.
Výherkyňu vyžrebujeme
pred Vianocami. Píšte na
e-mailovú adresu:
nadresacik@nadress.sk

12

Inzercia

August 2015

NADRESÁČIK – noviny pre zamestnancov NAD-RESS Senica, a.s., vydáva: NAD-RESS Senica, a.s., Adresa vydavateľa: NAD-RESS Senica, a.s., Železničná 329/21, 905 01 Senica.
Telefón: +421/34/694 26 13, e-mail: sekretariat@nadress.sk. Vedúci redakčnej rady: Ing. Peter Halabrín, Redakčná rada: Hana Búzeková, Ing. Pavol Kosík, Ing. Pavol Cibulka, Barbora Žiačiková.
E-mail: nadresacik@nadress.sk. Redakčná a grafická príprava: Advantage, spol. s r. o., Bratislava, Foto: archív NAD-RESS Senica, a. s., Uzávierka čísla: 27. 8. 2015, ZADARMO, náklad: 2 000 kusov.

